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บทคัดยอ 
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลให

ขาราชการพลเรือน และขาราชการตํารวจขอยายออกจากพื้นที่เปนจํานวนมาก ในขณะที่ไมพบ
รายงานการขอยายออกจากพื้นที่ดังกลาวในกลุมขาราชการทหาร จึงเกิดคําถามวา ขาราชการทหาร 
มีปจจัยจูงใจแบบใด ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจทําใหยังคงตองการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภายใต วัตถุประสงคการวิจัยคร้ังนี้มีเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหาร ตามทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรก การวิจัยนี้ใช
แบบสอบถามหาขอมูลจากกลุมตัวอยาง เปนทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหาร
ราบที่ 1 รักษาพระองค จํานวน 206 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุนตามทฤษฎี 2 
ปจจัยของเฮอรซเบิรก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ที่ระดับความสัมพันธ เทากับ 0.48 และ 0.51 ตามลําดับ โดยปจจัยจูงใจดานความสําเร็จใน
งานมีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธสูงที่สุด (R2= 0.40) และปจจัยดานโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่
การงานมีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธต่ําที่สุด (R2= 0.11) สําหรับปจจัยคํ้าจุน ปจจัยดาน
สัมพันธภาพในหนวยงานและนโยบายและการบริหารมีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธสูงที่สุด           
(R2=0.34) และปจจัยดานความมั่นคงปลอดภัยในงานมีคาความสัมพันธต่ําที่สุด (R2= 0.17) 
นอกจากนี้พบวา ช้ันยศที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตของทหารตางกัน การวิจัยคร้ังนี้ สามารถอนุมานไดวา สาเหตุที่ทหารไมขอยายออก
จากพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่องมาจากความมั่นคงปลอดภัยไมสงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใตมากนัก  ในทางตรงกันขาม                    
ความรับผิดชอบที่มีตอประเทศชาติและประชาชน รวมถึงความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน             
มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในระดับสูง 
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ABSTRACT 

Impact of insurgency in the 3 southernmost provinces results in the requests of many 
civil servants and police officers to be transferred. At present there is no report for such transfer 
among military officers. Their leads to the question of what motivator factor effect their job 
satisfaction so that they still remain in those areas. The objective of this study is to find factors 
effecting job satisfaction of military personnel in the 3 southernmost provinces under Herzberg’s 
theory of 2 factors. 

Studies were conducted in the 2 nd Infantry Division, the 1st Infantry Battalion, King’s 
Guard and 204 participants were recruited for this study. Satisfaction questionnaires and 
contributing factors under Herzberg’s theory were developed and used. 

It has been found that there is a relationship between Herzberg’s theory of two factors 
in terms of motivator and hygiene factors with job satisfaction for those personnel at 0.48 and 
0.51 respectively. Motivator factor for job success has the highest score (R2=0.40) and that of 
progress in the career part has the lowest score (R2=0.11). For hygiene factors, good relationship 
with their companions and policy and management has the highest association (R2=0.34) and job 
security factor shows the lowest association (R2=0.17). In addition, it has also been found that 
rank difference results differently of job satisfaction. 

In conclusion, the study shows that the reason that the military personnel do not 
request for transfer because insecurity dose not effect their job satisfaction to work in the 3 
provinces. On the other hand their responsibilities to their country and Thai people as well as 
good relationship with their companions’ effects the satisfaction at a high level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 

ปญหาความไมสงบในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในระยะหลัง (นับจากป 
2547) เร่ิมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผลของการกอการรายในพื้นที่ขยายตัวไปในทุกมิติของ
สังคม สงผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และ ไมเวนแมดานสังคมจิตวิทยา ทําให
ภาครัฐตองระดมผูมีความรูความชํานาญในทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งนักวิชาการ นักการตางประเทศ 
นักการทหาร นักเศรษฐศาสตร นักสังคมจิตวิทยา นักการปกครองมาหารือรวมกันในการไขปญหา  
อีกทั้งยังทุมเททรัพยากรทั้งดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณและเครื่องมือลงไปอยางมหาศาล เพื่อ
จัดการกับปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย แตดูเสมือนวาความ
พยายามของภาครัฐจะสูญเปลา ทั้งนี้เนื่องจากปญหาความไมสงบในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทยนั้นมีความสลับซับซอน และละเอียดออนเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนใน
กรณีที่เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐเขาไปตรวจคนพื้นที่ตองสงสัย ที่เปนสถานที่สําคัญทาง
ศาสนา เจาหนาโดยสวนมากมักสวมรองเทาเขาไปในสุเหรา หรือมัสยิด และในบางครั้งมีการนํา
สุนัขทหารหรือสุนัขตํารวจรวมปฏิบัติการในการตรวจคนดังกลาว โดยลืมคํานึงไปวา การกระทํา
ดังกลาวเปนการดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม   ดังนั้นจึงไมใชเร่ืองงายที่จะสามารถแกไข
ปญหาความไมสงบในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหยุติไดในเวลาอันรวดเร็ว 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหปญหาความไมสงบในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ไทยนั้น เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยาวนานมาตลอด เนื่องจาก  
1.  เหตุผลทางดานยุทธศาสตร เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกลาวมีความเปราะบางทางยุทธศาสตร ทั้ง
ใน ดานลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร วัฒนธรรม สังคม และศาสนา จะเห็นไดวา พื้นที่บริเวณ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตอยูหางไกลจากศูนยกลางของอํานาจการปกครองของรัฐบาลไทย (สุรชาติ บํารุงสุข, 
2547:69) แตกลับมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบาน อยางมาเลเซีย ที่มีสภาพทางวัฒนธรรม สังคม 
และศาสนาคลายคลึงกับประชาชนในพื้นที่อยางมาก  
2.  เหตุผลทางดานประวัติศาสตร เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เดิมเคย    
มีฐานะเปนรัฐอิสระ  แตถูกบังคับรวมเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐสยาม   (ประเทศไทยในปจจุบัน) ที่มี 
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ขนาดใหญกวา (สุรชาติ  บํารุงสุข,2547:59)  สงผลใหเกิดการกระดางกระเดื่อง และตอตานเปน
ระยะๆ ดังจะเห็นไดจากการกอการกบฏ การตอตานจากประชาชน และเจาผูครองรัฐปตตานีอยู
เสมอเปนระยะ นับจากตนรัตนโกสินทร เปนตนมา จนถึงขั้นจับกุม และถอดยศพระยาวิชิตภักดี 
หรือตึงกูอับดุลการเดร เจาเมืองปตตานีมาลายูคนสุดทาย ซ่ึงจากหลักฐานทางประวัติศาสตรดังกลาว 
สะทอนใหเห็นการตอตาน ดิ้นรน และตองการเปนอิสระของชาวมาลายูมุสสลิมที่อาศัยในพื้นที่ 3 
จังหวัดอยูตลอดเวลา 
3.  เหตุผลดานเศรษฐานะของประชาชนในพื้นที่ กลาวคือประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคใต นั้นมีรายไดตอหัวเพียง 40,468 บาท/คน/ป ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยรายไดของประชากรสวนใหญ
ของประเทศ ที่มีรายไดตอหัวเฉลี่ย 81,435 บาท/คน/ป (สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแหง
ประเทศไทย, 2550, 5 มิถุนายน)  

ส่ิงตางๆเหลานี้เปนเหตุผลที่ทําใหประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
รูสึกถึงความแตกตางและความไมเทาเทียมกันที่ไดรับจากรัฐบาลไทย ทําใหเหตุการณความไมสงบ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่องเรื่อยมา  

เหตุการณความรุนแรง ที่เกิดขึ้น และถือวาเปนการจุดชนวนเริ่มตนความรุนแรง ที่
สงผลใหประชาชนชาวไทย หันมาใหความสนใจกับปญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ
เหตุการณปลนปนที่กองพันพัฒนาที่ 4 อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดปตตานี และนับแตวันนั้น         
เปนตนมา เหตุการณความไมสงบไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ซ่ึงใน
เชิงปริมาณนั้น หลักฐานที่สําคัญ ดูไดจากจํานวนการเกิดเหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นนั้นเพิ่มขึ้น
จนเปนการกอเหตุรายรายวัน และจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขาว ที่นาเชื่อถือในประเทศ 
ไดแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของเหตุการณความไมสงบ ที่สูงขึ้นแบบกาวกระโดดอยางรวดเร็ว
ดังที่พบไดในป 2547 มีเหตุการณความไมสงบ 952 คร้ัง  และเหตุการความไมสงบนั้นเพิ่มสูงขึ้น 
2,078 คร้ัง ในป 2548 (รายละเอียด ตามภาพที่ 1.1 ) และหากพิจารณาความถี่ในเชิงของการเสียชีวิต
และการบาดเจ็บ จะพบวาเปนไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ดังภาพที่ 1.2 พบวาจํานวน
ผูเคราะหรายจากเหตุการณความไมสงบนั้นมีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุม ไมวาจะเปน ประชาชนผู
บริสุทธิ์ ขาราชการตํารวจ และขาราชการทหารผูปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
นั้นลวนแตไดรับอันตรายจากการกอความไมสงบเชนกัน 
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ภาพที่ 1.1  แสดงจํานวนสถานการณความไมสงบในชายแดนภาคใต ป พ.ศ. 2531-2548 
 
ที่มา:  กฤตยา อาชวนิจกุล, กลุภา วจนสาระ และหทัยรัตน เสียงดัง, 2549  

 

ภาพที ่1.2  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตกุารณความไมสงบใน  
ชายแดนภาคใต ป พ.ศ. 2547-2548  

 
ที่มา:  กฤตยา อาชวนิจกุล, กลุภา วจนสาระ และหทัยรัตน เสียงดัง, 2549 
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ในเชิงคุณภาพของปญหาความไมสงบนั้น สามารถดูไดจากที่กลุมบุคคลที่กอเหตุการณ
ความไมสงบนั้น ไดมีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการในการปฏิบัติการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติการ โดยพบวามีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการของการกอความไมสงบ
คือการวางระเบิด การลอบยิง วางเพลิง และมีการวางแผนเปนขั้นตอน มีการประสานงาน แบงงาน
ความรับผิดชอบของแตละกลุม เพื่อใหการกอเหตุการณความไมสงบนั้นสัมฤทธิ์ผล และปองกัน
การโตตอบของเจาหนาที่รัฐบาล  อีกทั้งมีการทิ้งใบปลิวไวในที่เกิดเหตุเพื่อบอกวา เปนการกระทํา
โดยกลุมบุคคลใด ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงเปาประสงคที่ชัดเจน ของกลุมบุคคลดังกลาว  

ดังจะเห็นไดจาก ตารางที่ 1.1 พบวาในป 2548 มีการเพิ่มขึ้นของวิธีประทุษรายดวยวิธี
รุนแรงเพิ่มสูงขึ้นในป 2548 ที่จํานวนเหตุการณนั้นสูงขึ้นกวาป 2547 ในทุกรายการ ไมวาจะเปน 
เหตุการณ “ยิง” ในป 2548 (905 ครั้ง) นั้นสูงมากกวา ป 2547 (531 ครั้ง)  ถึง  374 ครั้ง เหตุการณ 
“ปลนอาวุธปน” ในป 2548 (140 ครั้ง) นั้นสูงกวา ป 2547 (25 ครั้ง) ถึง  115 ครั้ง  แตมีรูปแบบการ
กอความไมสงบที่นาใหความสนใจเปนอยางมากและเหตุการณนี้ไมเคยปรากฎในอดีต คือ  “การฆา
ตัดคอ” ซ่ึงเริ่มเกิดขึ้นในป 2548 (12 ครั้ง) ทําใหทราบวา  ผูกอความไมสงบนั้น ตองการสรางความ
หวาดผวา และสรางความหวาดกลัวใหกับผูที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกลาว รวมไปถึงผูอยูหางไกลที่
ไดรับทราบขาวสาร จากสื่อมวลชนตางๆ  ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงวิธีการที่โหดเหี้ยมในการ
ปฏิบัติการของกลุมผูกอความไมสงบ นั่นเอง 
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ตารางที่ 1.1 เหตุการณ ความไมสงบ และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2547-2548 
 

จํานวนครั้ง 
ลําดับ เหตุการณ 

2547 2548 
1 ยิง 531 905 
2 ทําราย 53 52 
3 วางเพลิง 232 308 
4 วางระเบดิ 76 238 
5 ปลนอาวุธปน 25 140 
6 ชุมนุมประทวง 2 - 
7 กอกวนทําลายชาติ 33 422 
8 ฆาตัดคอ - 12 
9 จับเปนตวัประกัน - 1 

รวม 952 2078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  กฤตยา อาชวนิจกุล, กลุภา วจนสาระ และหทัยรัตน เสียงดัง, 2549 
 

สําหรับผลของปญหาความไมสงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่นอกเหนือไปจากความ
ไมปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนแลว ยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในพื้นที่ อยางมาก
โดยภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด คือธุรกิจการทองเที่ยว โดยนาย อับดุล อายิ อาแวสือแม 
(หนังสือพิมพโฟกัสภาคใต, 2547, 3 เมษายน)นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ได
กลาววา เหตุการณระเบิดบารเบียรที่ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สงผลกระทบตอการ
ทองเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใตอยางมาก ทําใหนักทองเที่ยวลดลงถึง 95% เมื่อเทียบกับปกอนเกิด
เหตุการณไมสงบ แตสําหรับผลกระทบที่ชัดเจน และนากังวลคือ ผลกระทบเชิงจิตวิทยาของ
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกลาว 

ปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องนั้นไดสรางความหวาดกลัวและหวาดผวา
ตลอดจนสรางความไมมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ จนเกิด
การอพยพยายหนีจากพื้นที่ดวยความรูสึกวาไมปลอดภัยในสวัสดิภาพของตนเอง  ไมเวนแมแต
ขาราชการกระทรวง ทบวง กรมตางๆที่รับราชการอยูในพื้นที่ ผูที่เปนกลไกสําคัญในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ ก็ตกเปนเปาหมายของการกอความไม
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สงบเชนกัน โดยจะเห็นไดจาก สถิติที่ขาราชการในพื้นที่ยื่นความจํานงขอยายออกนอกพื้นที่เปน
จํานวนมาก อันเปนผลจากความไมมั่นใจในความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว  

ขอมูลจากการรายงานของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550, 17 ธันวาคม) พบวามีขาราชการครูตองการที่จะขอยายออก
นอกพื้นที่ถึงจํานวน 1,600 คน และขอลาออกจากราชการจํานวน 30 คน และขอมูลจาก
คณะกรรมาธิการยุติธรรมการตํารวจและสิทธิมนุษยชน โดย ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ 
(หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2550, 22 มีนาคม.) กลาววา มีขาราชการตํารวจในพื้นที่ ตองการขอยายออก
นอกพื้นที่จํานวน 2,161 นาย นับตั้งแต ป 2547 เปนตนมา 

จากขอมูลการขอยายออกนอกพื้นที่ของขาราชการในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นทุกป เปน
สาเหตุใหภาครัฐตองจัดทํามาตรการจูงใจตางๆ เพื่อใหขาราชการเหลานั้นยังคงปฏิบัติหนาที่ ใน
พื้นที่  3 จั งหวัดชายแดนภาคใต  ตัวอย าง เชน  นายอดิศั ย  โพธารามิก  รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก, 2548, 27 กรกฎาคม) เสนอสิทธิพิเศษใหครูใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มากกวาครูในพื้นที่อ่ืน เชนการพิจารณาเลื่อนตําแหนงเปนพิเศษ และ
ไดรับเงินสวัสดิการเบี้ยเสี่ยงภัยจํานวน 2,500 บาท รวมถึงเงินประกันชีวิต 500,000 บาท เปนตน 

สําหรับขาราชการทหารผูซ่ึงเปนกําลังหลักในการปฏิบัติหนาที่ ในพื้นที่ และเปนกลุม
เจาหนาที่ภาครัฐที่ตองถูกสงเขาไปเผชิญเหตุรายเปนกลุมแรก มีความเสี่ยง แตกลับเปนกลุม
ขาราชการเพียงกลุมเดียวที่ไมมีรายงานการขอยายออกนอกพื้นที่ และเมื่อทําการวิเคราะหมาตรการ
จูงใจที่ภาครัฐจัดหาใหสําหรับกลุมคนเหลานี้ พบวาจะมีความชัดเจนและนาสนใจ เมื่อขาราชการ
เหลานี้เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่เทานั้น ทั้งนี้มีความเปนไปไดวา  ขาราชการ
กลุมนี้อาจมีส่ิงจูงใจที่ตางจากกลุมอาชีพอ่ืน ที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

จากการคนควางานวิจัยตางๆ ดานความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานในกลุมเจาหนาที่       
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา (1) ปจจัยสวนบุคลที่แตกตางกันของแตละ
บุคคล ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน และ (2) พบวา ปจจัยจูงใจ และปจจัย
ค้ําจุน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะแตกตางกันในรายดานตางๆ กัน
ตามแตลักษณะขององคการนั้นๆ แตเปนที่นาสังเกตวา ไมพบการวิจัยดานความพึงพอใจ ในกลุม
อาชีพทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งๆที่มีอัตราการเสี่ยงภัยที่สูงกวาอาชีพ
อ่ืนๆ   

ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่นาศึกษาวา ปจจัยใดที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหาร เนื่องจากกลุมอาชีพทหาร เปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุดและเปน
กลุมที่มีภารกิจหลักในการรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หากขาราชการกลุมนีม้ี
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข ก็จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหนโยบายตางที่ทางภาครัฐกําหนดขึ้นนั้น มีการนําไปปฏิบัติให
เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของทางภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม  

 
1.2   วัตถุประสงคการวิจัย 

ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1   รักษาพระองค ผูวิจัยไดตั้ง
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ไว 2 ประการ  
         1.2.1  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค  
         1.2.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการทํางานกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใชทํานายความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1  รักษาพระองค  
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย  
        1.3.1  ปจจัยสวนบุคคล มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

1.3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก   ช้ันยศ  ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดของ
ครอบครัวตอเดือน ที่แตกตางกันความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไม
แตกตางกัน 

1.3.1.2 ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  เวลารับราชการ  ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหาร มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต  
        1.3.2  ปจจัยจูงใจ (ไดแก ความสําเร็จในหนาที่การงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ทํา            
ความรับผิดชอบ  โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน ความกาวหนาสวนตัว) และ ปจจัยค้ําจุน 
(ไดแก นโยบาย และการบริหาร การควบคุมบังคับบัญชา สัมพันธภาพในหนวยงาน สภาพการ
ทํางาน ความมั่นคงปลอดภัยในงาน เงินเดือนและคาตอบแทน)  มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของทหารสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพัน
ทหารราบที่ 1 รักษาพระองค  
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไวเฉพาะกรณีของทหารในสังกัดกองพล

ทหารราบที่ 2  กองพันทหารราบที่ 1รักษาพระองค  มีจํานวน 423 คน โดยแยกตามชัน้ยศ 3 ช้ัน 
ดังนี ้
      - นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต.– พ.ท. จํานวน    17 คน 
      - นายทหารชั้นประทวน ช้ันยศ ส.ต.–จ.ส.อ. จํานวน  246 คน 
      - พลทหารกองประจําการ     จํานวน  160 คน 

ผลจากการวิจยัคร้ังนี้จึงไมอาจใชคําอธิบายหรือตีความถงึขาราชการหนวยอ่ืน ที่ปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงอาจมีลักษณะและสภาพแวดลอมการทํางานทีแ่ตกตางกัน  

 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.5.1  ทําใหทราบปจจยัที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใตของทหารสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1   รักษาพระองค   
       1.5.2  ผลจาการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปเปนฐานขอมูลใหผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
นโยบายของกองทัพบก เพื่อนําไปปรับปรุงการสรางแรงจูงใจใหกําลังพลหนวยตางๆในกองทัพบก
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
       1.5.3  เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของในการกาํหนดนโยบายสามารถกําหนดงบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประสิทธิภาพในการจูงใจใหกําลังพลที่ไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
       1.5.4  ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปเปนฐานขอมูลในการศึกษาหาปจจยัพึงพอใจใน 
การปฏิบัติหนาที่ของกองทัพบก เพื่อใชในการจูงใจใหกําลังพลไปปฏิบัติหนาที่ในสถานการณตางๆ 
ในอนาคต 
       1.5.5  เพื่อเปนการเสนอแนะแนวทางใหกับผูบังคับบญัชา ในการปรับปรุงพัฒนาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัตหินาที่ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค 

1.6  นิยามศัพท 
       1.6.1  ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตองานเปน
ความสุข ความภูมิใจของบุคคลที่เกิดจากการทํางาน และไดรับผลตอบแทนคือความพึงพอใจที่ทํา
ใหเกิดความกระตือรือรนที่จะทํางาน 
       1.6.2  แรงจูงใจ หมายถึง การนําเอาปจจัยตาง ๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่ตองการ  
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       1.6.3  พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส 
และบางอําเภอในจังหวัดสงขลา   
       1.6.4  ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจโดยตรงตาม
ทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) ประกอบดวย 
                 1.6.4.1  ความสําเร็จในหนาที่การงาน หมายถึง การทํางานที่ไดรับเสร็จส้ินและประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปาหมายของทั้งตนเอง และองคกร 
                 1.6.4.2  การยอมรับนับถือ หมายถึง การแสดงออกของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
และบุคคลอื่นๆ ที่ยอมรับในความรูความสามารถ และยกยองชมเชยเมื่อทํางานเสร็จ 
                 1.6.4.3  ลักษณะงานที่ทํา หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตองานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติมีลักษณะทาทายตรงกับความรูความสามารถความถนัดเพียงใด 
                 1.6.4.4  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจทํางานตามตําแหนงหนาที่ ตามบทบาทที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง  
                 1.6.4.5  โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน  หมายถึงโอกาสในการไดรับการเลื่อนขั้น
เล่ือนตําแหนง หรือเปลี่ยนแปลงสถานะ การทํางานในทางที่ดีกวาเดิม 
                 1.6.4.6  ความกาวหนาสวนตัว   หมายถึง การไดรับโอกาสใหไดใชความรูความสามารถ
ของตนในการไดเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง รวมถึงการไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการ
ทํางาน 
       1.6.5  ปจจัยค้ําจุน(Hygiene factors) หมายถึง ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับตัวงานที่ทําโดยตรงตาม 
ทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฮอรสเบอรก (Herzberg) ประกอบดวย 
                  1.6.5.1  นโยบายและการบริหาร หมายถึงความชัดเจนและจุดเนนของนโยบายในการ
บริหารงานภายในหนวย หมายถึง แนวทางวิธีการทํางานที่มีระบบระเบียบ มีความยุติธรรม และการ
ปฏิบัติของผูบังคับบัญชา  ที่มีตอทุกคนในหนวยงาน  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                  1.6.5.2  การควบคุมบังคับบัญชา หมายถึง การปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ดวยความมี
เหตุผล และยุติธรรม รวมถึงการยอมรับความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน สอนงานแกผูใตบังคับบัญชา 
                  1.6.5.3  สัมพันธภาพในหนวยงาน   หมายถึง สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นภายใน
หนวยงาน โดยไมมีการแบงพรรคแบงพวก สามารถใหความชวยเหลือ และความรวมมือระหวางกนั
ทั้งในหนาที่ที่เกี่ยวของและตางหนาที่กัน 
                  1.6.5.4  สภาพการทํางาน  หมายถึง สภาพแวดลอมที่ทํางาน เชนอุณหภูมิ ความชื้น แสง 
เสียง ที่สงผลตอการทํางาน  

DPU



   10 

                  1.6.5.5  ความมั่นคงปลอดภัยในงาน  หมายถึง ความแนนอน ความคงทนของตําแหนง
หนาที่ และความเชื่อมั่นวาตราบใดที่ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และผลงานไดมาตรฐานก็จะ
สามารถปฏิบัติงานไดตลอดไป 
                  1.6.5.6  เงินเดือน และคาตอบแทน หมายถึง การไดรับคาจาง เงินเดือน สวัสดิการ และ
คาตอบแทนตางๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน เชน เบี้ยเล้ียง 
       1.6.6  ช้ันยศ  หมายถึง  เครื่องกําหนดฐานะหรือช้ันของของบุคคลแบงออกเปนชั้นยศนายทหาร
สัญญาบัตร ช้ันยศนายทหารชั้นประทวน และชั้นยศพลทหาร 
                 1.6.6.1  นายทหารสัญญาบัตร หมายถึง ผูที่ไดรับยศทหารตั้งแต รอยตรี รอยโท รอยเอก 
พันตรี พันโท  มีหนาที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชา ส่ังการ กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา 
                 1.6.6.2  นายทหารชั้นประทวน  หมายถึง  ผูที่ไดรับยศทหารตั้งแต สิบตรี สิบโท สิบเอก 
จาสิบตรี จาสิบโท จาสิบเอก มีหนาที่ในการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตางๆตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
                 1.6.6.3  พลทหารกองประจําการ  หมายถึง ผูซ่ึงขึ้นทะเบียนกองประจําการ และไดเขารับ
ราชการในกองประจําการจนกวาจะไดปลด และไดรับยศพลทหารในระหวางรับราชการ 
       1.6.7  เวลารับราชการ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตขาราชการทหารบรรจุเขารับราชการ จนถึง
ปจจุบันโดยกําหนดระยะเวลาเปนป 
       1.6.8  ระดับการศึกษา  หมายถึง  วุฒิการศึกษาของทหารในปจจุบัน กอนเขารับราชการ โดย
แบงออกเปนระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง 
อนุปริญญาตรี  และระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
        1.6.9  ระยะเวลารวมในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง เวลาตั้งแตเร่ิม
ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 มีหนวยเปนเดือน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาวิจัย เร่ืองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ของทหารในสังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค นี้
ผูวิจัยไดประมวลขอมูล แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 
2.1  แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
       2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
       2.1.2  ผลของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
       2.1.3  ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
       2.1.4  วิธีการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.2  แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับแรงจงูใจในการปฏิบัติงาน  
       2.2.1  ความหมายของแรงจูงใจ  
       2.2.2  ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
       2.2.3  ทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับแรงจูงใจ 
2.3  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 
       2.3.1  ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
       2.3.2  ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
        2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
                  ไดมีนักวิชาการใหความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไว ดังนี้ 
                  Lock (1976: อางถึงใน Wikipedia, 2006: 1) ไดใหความหมายของ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานวา หมายถึง  การแสดงออกทางอารมณเกี่ยวกับความพอใจ ที่มีผลมาจากประสบการณใน
งานนั้น           
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                   Smith and Stone (1992: อางถึงใน Wikipedia, 2006: 1) ใหความหมายของความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานวา หมายถึง การที่ไดเห็นความสําเร็จในงานนั้น 
                   Brief (1998: อางถึงใน Wikipedia, 2006: 1) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานวา หมายถึง ทัศนคติที่มีตองานนั้นโดยตรง 
                   Weiss (2002: อางถึงใน Wikipedia, 2006: 1) ไดทําการศึกษา พบวา ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน นั้นมาจากการรับรู ที่เกี่ยวกับ อารมณ ความเชื่อ พฤติกรรม  
                   Hellriegel and Slocum (2004:51) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึง 
ความรูสึก ผลกระทบของทัศนคติที่มีตองาน โดยหากพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่
ต่ํา กอใหเกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ การขาดงาน การมาทํางานสาย และเสียสุขภาพจิต 
                   Dessler (1980:204) ใหความเห็นวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรูสึกมีความสุขที่ไดมาจากการทํางาน   
                   Luthans and Davis (1987:109) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา 
หมายถึง กลุมของความรูสึกพอใจหรือไมพอใจของพนักงานแตละคนที่มีตองานที่ทํา ซ่ึงมีความ
แตกตางกันและหากมีการรวมความรูสึกดังกลาวของพนักงานแตละคนเขาดวยกัน เพื่อบอกระดับ
ความรูสึกของกลุมคนหนวยงานหรือองคกร ระดับความรูสึกพอใจหรือไมพอใจดังกลาว จะเรียกวา 
“ขวัญ” (moral) 
                   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 143) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา
เปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในดานบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน  และไดรับผลตอบแทนคือผลที่ เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรู สึก
กระตือรือรนมีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญกําลังใจ ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งสงผลตอความสําเร็จ และเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

จากนิยามขางตน จะพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมักจะหมายถึง ชุดของ
ความรูสึกหรือการรับรูของแตละบุคคลที่มีตองาน ซ่ึง Luthans and Davis (1987:109)ไดอธิบาย
เพิ่มเติมไววา หากกลาวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะหมายถึง ทัศนคติของบุคคลแตละคน 
แตหากตองการกลาวถึงทัศนคติโดยรวมขององคกร หรือกลุมคน ควรใชคําวา ขวัญ (Moral) ซ่ึง
สอดคลองกับนิยามของสรอยตระกูล(ติวยานนท)  อรรถมานะ (2541:135) ที่กลาววา ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานนั้นเปน เร่ืองที่ใกลเคียงกับเรื่องขวัญ โดยความพึงพอใจหมายถึง ภาวะทางอารมณ
ในทางบวกของผูปฏิบัติงาน เปนการประเมินโดยผูปฏิบัติงานเปนรายบุคคลที่เกี่ยวกับสถาการณ
ของเขา สวนขวัญเปนความรูสึกที่เกี่ยวของกับกลุมคน   
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สําหรับการศึกษาครั้งนี้มุงประเมินความรูสึกของบุคคลแตละคนที่มีตองาน จึงไดกําหนดนิยามของ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทัศนคติทางบวก
ของบุคคลที่มีตองานเปนความสุข ความภูมิใจของบุคคลที่ เกิดจากการทํางาน  และไดรับ
ผลตอบแทนคือความพึงพอใจที่ทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะทํางาน 
        2.1.2  ผลของความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน 
                  การที่พนักงานในองคกรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานนั้น จะสงผลตอองคกรดังนี้ 
                   2.1.2.1  ผลตอการปฏิบัติงาน (Performance) 
                                Luthans and Davis (1987:111) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน กับผลการปฏิบัติงานวา เปนความสัมพันธที่ซับซอน (complex relationship) และ
ไมใชลักษณะความสัมพันธเชิงเสน กลาวคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มิได
แปรผันตรงกับผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจาก มีอิทธิพลจากการรับรูระบบการใหรางวัลอยาง
ยุติธรรมขององคกรเขามามีผลดวย (importance equitable reward) ซ่ึง Luthans and Davis ได
อธิบายไวดังนี้  

การที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูการไดรางวัล และถาพนักงานรับรูวา 
รางวัลที่ไดมานั้นเหมาะสม กับผลการปฏิบัติงานที่ไดทําไป พนักงานจะรูสึกพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และทําใหพนักงานรูสึกจงรักภักดีตอองคกร เพิ่มขึ้น และเพิ่มความพยายามในการ
ทํางานใหมากขึ้น แตในทางตรงกันขาม หากพนักงานรับรูวา รางวัลที่ไดรับไมเหมาะสม หรือไม
ยุติธรรม เมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ไดทําไป พนักงานจะรูสึกไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่ง
นําไปสูการลดลงตอความรูสึกจงรักภักดีตอองคกร และลดความพยายามในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
ดังแสดงในวงจร ความสัมพันธของ ผลการปฏิบัติงาน-ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน-ความ
พยายาม (performance – satisfaction effort loop) 
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ภาพที่ 2.1  แสดงวงจร ความสัมพันธของ ผลการปฎิบัติงาน- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน-ความ

พยายาม (performance – satisfaction effort loop) 
 
ที่มา:  Fred Luthans and Keith Davis.  (1987).  Human Behavior: Organizational Behavior.  
          หนา 112. 
 

ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับโมเดลความสัมพันธของความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน (Lawer-Porter model) ที่กลาววา รางวัลนําไปสู
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในอนาคตอยางไร ซ่ึง Dessler ไดอธิบายไว 
ดังนี้ คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดี ในขณะเดียวกันการคาดหวัง
ในรางวัลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจะนําไปสู ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และผลของการ
ปฏิบัติงานที่ตามมา ดังตัวอยางเมื่อพนักงานคาดหวังกับรางวัลที่เขาจะไดรับ จะนําไปสูการ
ปฏิบัติงานที่ดี อันจะสงผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่พนักงานนั้นกระทํา  

 
 
 
 
 
 
 
 

ความพยายาม

รางวัล 
ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน หรือ 
ความไมพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

 ความ
จงรักภักดีตอ

องคกร 

เศรษฐกิจ 
สังคม 
จิตวิทยา

การรับรูถึงความ
ยุติธรรมในระบบ

รางวัล

ผลการปฏิบัติงาน 

 

ยุติธรรม 
ไมยุติธรรม  DPU
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ภาพที่ 2.2  แสดงความสัมพนัธของความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับผลการ

ปฏิบัติงาน (Lawer-Porter model) 
 
ที่มา:  Gary Dessler.  (1980). Improving Performance at Work. หนา 205. 

 
โดยทั้ง Luthans and Davis และ Dessler ไดอธิบายความสัมพันธของผลการปฏิบัติงาน 

รางวัล และ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในที่ เกิดขึ้นถึงแมวาจะมีความแตกตางกันใน
รายละเอียดของทฤษฎี แตสิ่งที่พบวามีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ผลการปฏิบัติงาน ตองสงผานบางอยาง (Mediator) ซ่ึงทั้ง Luthans and Davis และDessler สรุป
ตรงกันวา คือ รางวัล โดยสรุป อิทธิพลที่มีผลตอการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน มาจากผลของความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และรางวัลที่พนักงานไดรับ 
               2.1.2.2  ผลตอการขาดงาน (Absenteeism) 
                               ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงลบตอการขาดงาน โดยมีคา
สหสัมพันธในระดับปานกลาง  (> 0.4) จากคาความสัมพันธดังกลาวทําใหสามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการขาดของพนักงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของไดวา พนักงานที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีแนวโนมที่จะขาดงานใน
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ระดับปานกลาง (อางถึงในสุพานี สฤษฎวานิช, 2549: 107) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายอื่นๆ ของ
องคกรดวย เชน การลงโทษ     
               2.1.2.3  ผลตอการลาออก (Turnover)   
                              Luthans and Davis (1987:113) อธิบายความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน กับการลาออกจากงานของพนักงานไววา หากระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานที่มีตอองคกร และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององคกรที่มีตอพนักงานอยู
ในระดับสูงทั้งคู พนักงานมีแนวโนมที่จะอยูในองคกรตอไป และหากพนักงานมีความรูสึกพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในองคกรสูง แตองคกรไมไดรูสึกตอพนักงานไปในทิศทางเดียวกัน  พนักงานมี
แนวโนมที่จะถูกองคกรเลิกจาง ในทางตรงกันขาม หากพนักงานมีความรูสึกไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในองคกร แตองคกรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานมีแนวโนม
ที่จะลาออกจากองคกร แตหากทั้งพนักงาน และองคกรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตอกันต่ํา 
พนักงานมีแนวโนมที่จะลาออกจากองคกร (ดังภาพที่ 2.3) 
 
 

 
 
 

พนักงานยังคง  
อยูในองคกร 

 องคกรให
พนักงานออก 

พนักงานออก
โดยสมัครใจ 

พนักงานลาออกโดย
สมัครใจภายใตความ
เห็นชอบขององคกร 

a b 
d c 

บวก 

ลบ 

บวก ลบ 
ความรสึกขององคกรที่มีตอพนักงาน 

ทัศ
นค

ติข
อง
พน

ักง
าน
ที่ม

ีตอ
อง
คก

ร  

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  แสดงความสัมพันธ ระหวางทัศนคติของพนักงาน และองคกร ตอการลาออก  

(Four products of employee-organization attitude) 
 
ที่มา:  Fred Luthans and Keith Davis. (1987). Human Behavior: Organizational Behavior.  
          หนา 113. 
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สําหรับความสัมพันธระหวางการขาดงาน และการลาออกจากงานของพนักงานกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวา มีความสัมพันธในเชิงผกผัน แตคาสหสัมพันธของความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน และการลาออกจากงานมีคาสูงกวาคาสหสัมพันธของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน และการขาดงาน แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกดวย เชน โอกาสในการหางานใหม

และอายุงานในองคกร เปนตน (ดังภาพที่ 2.4) 

 
 

การลาออกจากงาน 

การขาดงาน 

สูง 

ต่ํา 
ต่ํา สูง 

คว
าม
พึง

พอ
ใจ
ใน
กา
รป

ฏบิ
ัตงิ
าน

 

การลาออกจากงาน และการขาดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  แสดงความสัมพันธความพึงใจในการปฏิบัติงานตอการลาออกจากงาน และการขาดงาน  
 
ที่มา:  Fred Luthans and Keith Davis. (1987). Human Behavior: Organizational Behavior.  
          หนา 112.  
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2.1.3  ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน 
Dessler (2000:219-220) ไดจําแนก ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว 

2 ประเภท ไดแก 
           1.  ปจจัยสวนบุคคล (Individual Factor) เชน อายุ โดยกลาววา อายุมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในลักษณะแบบ U shape กลาวคือ พนักงานจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงสุด เมื่อเร่ิมทํางาน และจะลดลงเรื่อยๆ แตจากนั้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะ
เร่ิมกลับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ตอนพนักงานอายุ 30 ป 
           2.  ปจจัยสภาพแวดลอม (Situational Factor) เชน หัวหนางาน คาตอบแทน เปนตน 

Lock (1976) ไดวิเคราะหองคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว
ดังนี้ 
                 1.  งาน(Work) คือ ตัวเนื้องานนั้นจะกอใหเกดิความรูสึกพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หรือไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน งานนัน้ตองมีความนาสนใจ หรือทาทาย และมีโอกาสที่จะได
เรียนรูส่ิงใหมๆ  
                 2.  คาตอบแทน(Pay) หรือคาจาง อาจเปนเงินหรือไมใชตวัเงินโดยสิ่งที่ไดรับตอง
เพียงพอตอการดํารงชีพ และมีความยุติธรรม เปนธรรมในการใหคาตอบแทน 
                 3.  โอกาสไดรับการเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนง(Promotion) คือโอกาสการที่จะไดรับ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้นไป โดยจะตองมีเกณฑการพิจารณาอยางยุติธรรม 
                 4.  การยอมรับ (Recognition) คือ การยอมรับจากผูบังคับบัญชา หรือเพื่อนรวมงาน เชน 
การไดรับการยกยองชมเชยที่ไดรับเมื่อประสบผลสําเร็จจากการทํางาน  
                 5.  ผลประโยชน (Benefit) คือ ผลประโยชนหรือส่ิงตอบแทนที่พนักงานจะไดรับจากการ
ทํางานเชน บําเหน็จ บํานาญ คารักษาพยาบาล วันหยุดพกัผอน เปนตน 
                 6.  สภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงาน (Working Condition) คือ สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เชน อุณหภูมิ ความชื้น ระบบการระบายอากาศ แสง เสียง เปนตน 
                 7.  หัวหนาหรือผูบงัคับบัญชา (Leader) คือ องคประกอบทีสํ่าคัญอยางหนึ่งที่จะทําให
บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เชนรูปแบบการบริหาร วิธีการสั่งงาน และมนุษยสัมพนัธ  
                 8.  เพื่อนรวมงาน (Co-Worker) คือ ความเปนมิตร รวมถึงการใหความชวยเหลือ และ
ความเปนกันเองระหวางเพือ่นรวมงานดวยกันเอง 
                 9.  การบริหารงาน และจดัการภายในองคกร (Organization and Management) คือ 
นโยบาย และการจัดการ หรือการบริหารภายในองคกร เชน คาจาง และการพิจารณาความดี
ความชอบ  
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พงศ หรดา (2540: 46-49) ไดสรุปปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ 
                1.  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ประสบการณ  เพศ  จํานวนสมาชิกครอบครัวในความ
รับผิดชอบ   อายุ  ระยะเวลาในการทํางาน  เชาวนปญญา  การศึกษา ระดับเงินเดือน  แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน    
                2.  ปจจัยดานงาน ประกอบดวย  ลักษณะของงาน  ทักษะและความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน  ฐานะทางอาชีพ ขนาดของหนวยงาน  ระยะทางระหวางบาน และที่ทํางาน สภาพ
ภูมิศาสตร   โครงสรางของงาน  
                3.  ปจจัยดานการจัดการ ประกอบดวย  ความมั่นคงในงาน รายรับ  ผลประโยชน  โอกาส
ความกาวหนา  อํานาจตามตําแหนงหนาที่  สภาพการทํางาน เพื่อนรวนงาน ความรับผิดชอบ         
ความศรัทธาในตัวผูบริหาร  ความเขาใจระหวางผูบริหารกับพนักงาน 
                4.  ปจจัยสภาพแวดลอม ประกอบดวย ส่ิงแวดลอมดานการเมือง และเศรษฐกิจ  ลักษณะ
อาชีพ  ส่ิงแวดลอมของหนวยงาน เทคโนโลยี  

ยงยุทธ  เกษสาคร (2541: 73 - 74 ) ไดกลาวถึงวิธีการ และกิจกรรมที่ใชเปนเครื่องมือใน
การเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหเกิดขึ้นไว ดังนี้ 
                1.  นโยบายและการบริหารงาน ไดแก การใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
รวมกับผูบริหารทุกระดับชั้น จะเปนการสนองตอแรงผลักขั้นพื้นฐานของมนุษยที่ตองการมีอิสระ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของตน 
                2.  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ไดแกความตองการใหผูอ่ืนเห็น ยอมรับในคุณคาของ
ตนวามีความสําคัญ ตองการไดรับการยอมรับในผลงาน คําชมเชย จากเพื่อนรวมงาน เชน การ
ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือใหคําปรึกษาหารือ ตลอดจนการใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  
                3.  ความมั่นคงในหนาที่การงาน พนักงานในหนวยงานตางตองการมาตรฐานการ       
ครองชีพที่ดี เชน ตองการมีสภาพเปนพนักงานถาวร ตองการมีความมั่นคงในอาชีพโดยไมตอง
กังวลในเรื่องการเงิน รวมทั้งมีคารักษาพยาบาลในเวลาเจ็บปวย  
                4.  สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เชน อาคารที่พักมีความเหมาะสม สะดวกสบายใน
การปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใชมีความทันสมัย เปนตน ส่ิงเหลานี้ยอมชวยในการสรางบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานใหนาพึงพอใจ จะเปนผลใหผูปฏิบัติงานเกิดความผอนคลาย มีกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น   
                5.  ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มนุษยทุกคนตองการใหงานของตนประสบผลสําเร็จ 
ความรูสึกประสบความสําเร็จเชนนี้จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ เชื่อมั่นวาตน
สามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ และแกไขปญหาที่เกิดจากงานได ทําใหรูสึกคาดหวังวาจะ
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ไดรับการเลื่อนตําแหนงฐานะ หรือตําแหนงหนาที่การงานจากหนวยงานดวยระบบการพิจารณา
ผลงานอยางเปนธรรม 
                6.  ความเที่ยงธรรมในการบริหารงาน และคาตอบแทน ถาผูบังคับบัญชามีการเลนพรรค
เลนพวก หรือมีการจายคาตอบแทน มีการเลื่อนขั้น เล่ือนเงินเดือน หรือการแจกจายงานที่เหล่ือมลํ้า
กัน จะทําใหพนักงานในหนวยงานเกิดความรูสึกไมพึงพอใจ มีการแบงแยกตัวเองออกจากกลุม 
                7.  การนับถือตนเอง การที่พนักงานในหนวยงานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มที่ไดนั้น งานจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกเคารพนับถือตนเอง โดยทุกคนตองเขาไปมี
สวนรวมในงานดวยความเทาเทียมกับผูอ่ืน การปฏิบัติงานที่มีวินัยในตนเองที่ดีขวัญในการ
ปฏิบัติงานก็จะสูง และจะทําใหมีกฎขอบังคับตางๆนอยลงไดดวย 
                8.  การยอมรับนับถือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตางๆทุกหนวยตางตองการ
ไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลรอบขาง ทั้งจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อนรวมงานในหนวยงาน
เดียวกัน ทั้งที่อยูในสายงานเดียวกันและตางสายงาน ซ่ึงอาจเปนการยกยองชมเชย ใหกําลังใจ แสดง
ความยินดี หรือการแสดงออกอื่นที่ทําใหเห็นถึงการยอมรับความสามารถ 
                9.  ลักษณะของงานที่ทํา งานที่จะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได 
จะตองเปนงานที่มีลักษณะนาสนใจ มีความทาทาย สรางความภูมิใจใหเกิดขึ้น ตองใชความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และจูงใจใหลงมือปฏิบัติงาน รวมถึงเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพังผู
เดียว 
                10.  โอกาสความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ การปฏิบัติงานในหนวยงานจะตองเปด
โอกาสใหพนักงานไดใชความรูความสามารถของตนเองเพื่อใหไดเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงหนาที่
การงาน รวมถึงการไดเพิ่มพูนความรู และประสบการณในการทํางาน โดยอาจไดวุฒิเพิ่มขึ้นหรือไม
ก็ตาม 

หากนําแนวความคิดที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมา
วิเคราะหโดยละเอียดจะพบวา ปจจัยที่กลาวมาขางตน คือแรงจูงใจที่ทําใหพนักงานรูสึกพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธีระศักดิ์  กําบรรณารักษ ( 2527 : 3) ที่กลาววา  “ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถมองในแงมุมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction 
as Motivation at work)” กลาวคือ การมีความรูความเขาใจในเรื่องแรงจูงใจ จะชวยใหเราเขาใจ
ความรูสึกของพนักงาน เพราะการที่คนๆหนึ่งมาทํางานเนื่องมาจากมีบางสิ่งบางอยางที่สนองความ
ตองการของเขา และเมื่อเขาไดรับในสิ่งที่เขาตองการมากขึ้นเทาใดเขาก็จะยิ่งมีความสุข และความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นเทานั้น ในทางตรงขาม หากเขามีความตองการมาก แตไมไดรับ
ในสิ่งที่เขาตองการ เขาก็จะไมพอใจหรือมีความทุกขมากเทานั้น  ดังนั้นหากทําการสังเคราะหปจจัย 
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จูงใจกับทฤษฎีแรงจูงใจ (ในที่นี้ใชทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฮอรซเบอรก) จะพบความสัมพันธปรากฏดัง
ตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 แสดงผลการสังเคราะหความสัมพันธของปจจัยจูงใจกับทฤษฎีแรงจูงใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ 
ทฤษฎี 2 ปจจัย 
ของเฮอรซเบอรก 

Dessler 
(2000) 

Locke 
(1976) 

พงศ  หรดา  
 (2540) 

ยงยุทธ  เกษสาคร 
(2541) 

ความสําเร็จในงาน  - - - ความสําเร็จใน
การปฏบิัติงาน 

การยอมรับนับถือ  -  การยอมรับ อํานาจตามตําแหนง
หนาที่ 

การยอมรับนับ
ถือ 

ลักษณะงานที่ทาํ   -  งาน ลักษณะงาน 
โครงสรางงาน 
ลักษะอาชีพ 

ลักษณะงานที่ทาํ 

ความรบัผิดชอบ   - - ความรบัผิดชอบ   - 
โอกาส
ความกาวหนา 

- โอกาสไดรับการเลื่อน
ชั้น เลื่อนตําแหนง 

โอกาสความกาวหนา โอกาส
ความกาวหนา 

การเจริญเติบโต
สวนตัว  

- - - การนับถือตนเอง 

- - - ทักษะและความ
ชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน 

- 

- - - ขนาดของหนวยงาน - 

- - - ระยะทางระหวางบาน
และที่ทาํงาน 

- 

- - - สภาพภูมิศาสตร - 

นโยบายและการ
บริหาร  

-  การบริหารงานและ
จัดการภายใน องคกร 

ส่ิงแวดลอมของ
หนวยงาน 

นโยบายและการ
บริหารงาน 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ 
ทฤษฎี 2 ปจจัย 
ของเฮอรซเบอรก 

Dessler 
(2000) 

Locke 
(1976) 

พงศ   หรดา  
 (2540) 

ยงยุทธ  เกษสาคร 
(2541) 

สัมพันธภาพใน
หนวยงาน 

- เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน 

สภาพของการฏิบัติงาน - สภาพแวดลอมใน 
การปฏิบัติงาน 

สภาพของการทํางาน สภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงาน 

ความมั่นคงปลอดภัยใน
งาน 

-  
 

ความมั่นคง ความมั่นคงใน  
หนาที่การงาน 

เงินเดือนและ
คาตอบแทน 

คาตอบแทน คาตอบแทน 
ผลประโยชน 

รายรับ 
ผลประโยชน 

ความเที่ยงธรรมใน
คาตอบแทน 

- อายุ - อายุ - 

- - - ประสบการณ - 
- - - เพศ - 

- - - จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

- 

- - - ระยะเวลาในการทํางาน - 

- - - เชาวปญญา - 

- - - การศึกษา - 
- - - ระดับเงินเดือน - 

- - - สิ่งแวดลอมดาน
การเมืองและเศรษฐกิจ 

- 

 
2.1.4  วิธีการวัดความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น อาจวัดไดโดยใชเครื่องมือตางๆ ดังตอไปนี้ 
            2.1.4.1  การใชแบบสอบถาม  
                         แบบสอบถามที่นิยมใชมักเปนแบบที่กําหนดสเกลในการวัดที่ชัดเจน(Rating Scale) 
โดยปกติจะเปนแบบสอบถามที่งายและสั้น แบบสอบถามที่นิยมใช แพรหลาย คือ  
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                          1)  Job Descriptive Index (JDI) วิธีนี้จะมีการบรรยายคุณลักษณะตางๆ ของงาน 
เชน ตัวเนื้องาน คาตอบแทน การควบคุมบังคับบัญชา โอกาสความกาวหนา และเพื่อนรวมงาน โดย
ใหผูตอบ ตอบวาใชหรือไมใช หรือตัดสินใจไมได คําตอบจะบงบอกใหทราบทิศทางของความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานวามีมากนอยแคไหน 
                          2)  Minnesota Satisfaction Questionnaire แบบสอบถามนี้มหาวิทยาลัย Minnesota 
ที่สหรัฐอเมริกา เปนผูพัฒนา ชุดแบบสอบถาม และปรับปรุงใหเปนมาตรฐานเพื่อใชในการวัดความ
คิดเห็น และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีตองาน 
            2.1.4.2  การใช Critical Incidents  

       Critical Incidents เปนเทคนิคการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ซ่ึง
จะทําการวัด โดยการใหพนักงานบรรยายเหตุการณสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานวา มีเหตุการณ
อะไรบางที่ทําใหเขามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ มีเหตุการณเกี่ยวกับงานอะไรบางที่ทํา
ใหเขาไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นผูวิจัย จะนําเหตุการณตางๆ เหลานี้มาวิเคราะหในเชิง
เนื้อหา (Content analysis) เพื่อพิจารณาวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน มาจากองคประกอบของงานดานใด  
            2.1.4.3  การสัมภาษณ (Interview)  

      โดยทั่วไปจะมี 3 แนวทาง คือ  
                        1)  การสัมภาษณที่ไดมีการเตรียมคําถามไวลวงหนา  ทําใหมีแนวทางชัดเจน
เหมือนๆกันทุกคน ซ่ึงจะทําใหเปนมาตรฐานและใชเวลานอยกวากรณีที่ 2 และ 3  
                         2)  การสัมภาษณที่ไมไดเตรียมตัว จะขึ้นอยูกับสถานการณจึงมีความยืดหยุนสูง 
และอาจใชเวลานาน 
                         3)  การสัมภาษณแบบผสม คือ มีทั้งคําถามที่เตรียมไว และสวนที่เปดใหแสดงความ
คิดเห็นได 
 

            2.1.4.4  การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก 
       ผูบริหารสามารถสังเกตพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกมา แลวแปลความจาก

พฤติกรรมนั้นวาบงบอกถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากนอยแคไหน เชน พฤติกรรมในการ
ทํางาน การขาดงาน การเปลี่ยนงาน ผลงานที่ผลิตออกมาทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ แตวิธีนี้ตอง
ระวังสาเหตุอ่ืนที่อาจมากระทบพฤติกรรมเหลานี้ดวย 
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            2.1.4.5  การพิจารณาแนวโนมของพฤติกรรม (Action Tendencies)  
        วิธีนี้จะหลีกเลี่ยงการถามตรงๆ วารูสึกตองานอยางไรแตจะถามแบบออมๆ เพื่อให
เห็นความโนมเอียงที่คนเราจะทําบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับงาน หรือหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอยาง 
เกี่ยวกับงานนั้นๆออกมา 
 
2.2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงจงูใจในการปฏบิัติงาน 
        2.2.1  ความหมายของแรงจูงใจ 

Newstrom (2005 :101) กลาววา แรงจูงใจคือ ชุดหรือกลุมของแรงกดดันจากภายใน 
และภายนอกของพนักงานที่จะเลือกกระทํา หรือปฏิบัติงาน และจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมที่
จะแสดงออกมาอยางไมตองสงสัย 

Morgan , King and Robinson (1984:210) กลาววา แรงจูงใจเกิดจากภายในของตัว
บุคคล สัตว ที่กอใหเกิดพฤติกรรมอันจะนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  
          1.  แรงขับภายในตัวบุคคล ที่จะนําไปสูความตองการ,ส่ิงเรา จากภานนอก  
          2.  พฤติกรรมที่กระตุน “แรงจูงใจ” 
          3.  เปาหมายที่ตั้งไวกอใหเกิดพฤติกรรมโดยตรง 

Robbins (อางถึงใน สุพานี สฤษฎวานิช : 193) แรงจูงใจหมายถึง แรงกระตุนหรือแรงที่
พยายามที่เขมขน ไมยอทอ และมีทิศทาง เพื่อใหคนปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง โดยแรงจูงใจนั้น
จะเปนกระบวนการภายในจิตใจที่กอใหเกิดพลัง และเกิดทิศทางของการกระทําบางอยาง อยาง
สมัครใจ เต็มใจ เพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายตามที่ตองการ โดยเปนความเต็มใจที่จะทํา รวมถึงความ
เต็มใจที่จะใชความพยายามใหมากขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการนั้น 

โดยสรุปแรงจูงใจ หมายถึง  การนําเอาปจจัยตาง ๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่ตองการ  ดังนั้นผูที่ทําหนาที่
จูงใจ จะตองคนหาวาบุคคลที่เขาตองการจูงใจ มีความตองการหรือมีความคาดหวังอยางไร มี
ประสบการณ ความรู และทัศนคติในเรื่องนั้นๆอยางไร แลวพยายามดึงเอาสิ่งเหลานั้นมาเปน 
แรงจูงใจ (Motive) ในการแสดงพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง ๆ  
        2.2.2  ความสัมพันธระหวางแรงจงูใจ กับความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 

Newstrom (2005 : 101) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับแรงจูงใจไว
ดังนี้ ความตองการภายใน หรือแรงขับ ภายใตสภาพแวดลอม จะสรางแรงผลักใหเกิดผลการ
ปฎิบัติงาน ซ่ึงจะตามมาดวยการไดรางวัล ซ่ึงสงผลตอความพึงพอใจ ซ่ึงกลับมาสงผลตอความ
ตองการหรือขับอีกครั้ง (ดังภาพที่ 2.5) 
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ภาพที่ 2.5  แสดงโมเดลแรงจงูใจ  
 
ที่มา:  John W. Newstrom.  (2005). Organizational Behavior: Human Behavior at work   
          (12 th ed.). หนา 101.   

 
Schermerhorn และ คณะ (2005:145) ไดอธิบายความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว ดังนี้ เมื่อพนักงานตองการใหงานของตนสําเร็จ 
เปนผลจากแรงจูงใจที่ตองการใหงานสําเร็จ เนื่องจากตองการไดรับรางวัล ซ่ึงเปนผลมาจาก
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเมื่อไดรับรางวัล จะกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นเองที่จะยอนกลับไปกอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
เพื่อที่จะใหพนักงานกระทํางานของตนใหสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 2.6  วงจรของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
ที่มา :  Schermerhorn J., Hunt J., Osborn R. Organizaitonal Behavier (9 th  ed.). หนา 145. 
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Newstrom และSchermerhorn ไดแสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธในเชิงเหตุ-ผล (causal relationship) กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ซ่ึง
สอดคลองกับ ธีระศักดิ์  กําบรรณารักษ (2527: 3) ที่กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
สามารถมองในแงมุมของแรงจูงใจได (Job satisfaction  as motivation ) เพียงแตทั้งสองไมใชส่ิง
เดียวกัน “Job satisfaction is not the same as motivation” (อางถึงใน wikipedia, 2006:1)  
 
        2.2.3  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจ  
                  สําหรับทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับแรงจูงใจ  สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ  คือ  
                 2.2.3.1  กลุมที่เนนเนื้อหา (Content Theories of Motivation) ซ่ึงมีลักษณะเดนคือ  
                        -  มุงตอบคําถามที่วา “ส่ิงที่จูงใจมนุษยมีอะไรบาง”  
                        -  เนนความตองการของมนุษย ทั้งความตองการทางดานรางกาย และจิตใจ 
                        -  มีพื้นฐานความเชื่อวา ความตองการเปนพลังผลักดันใหมนุษยเกิดพฤติกรรม หรือ
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษยไดรับความพึงพอใจตามความตองการ 

ทฤษฎีในกลุมนี้ ไดแก ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  ทฤษฎีอีอารจีของอัล
เดอรเฟอร ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก และทฤษฎีความตองการ 3 ประการของแมคคลีแลนด  
                 2.2.3.2  กลุมที่เนนกระบวนการ (Process Theories of Motivation) มีลักษณะเดนคือ  
                    -  มุงตอบคําถามที่วา “จะจูงใจอยางไรเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ” 
                    -  เนนพฤติกรรมของมนุษย หาคําตอบวาทําอยางไรมนุษย จึงจะแสดงพฤติกรรมในสิ่ง
ที่เขาตองการ 
                    -  มีพื้นฐานความเชื่อวา มนุษยจะตองตัดสินใจ โดยผานกระบวนการทางความคิด 
ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะตองมีเหตุมีผล เนื่องจากมนุษยเปนคนมีเหตุผล และตระหนักถึง
ผลที่จะไดรับจากการกระทําของตน  

ทฤษฎีในกลุมนี้ ไดแกทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม ทฤษฎีความคาดหวังของพอรเตอร
และ ลอวเลอร และทฤษฎีความเสมอภาคของอดัมส 

เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาวา ปจจัยชนิดใดที่สงผลตอความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นกลุมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ ที่เนนเนื้อหาเหมาะที่นํามาใชในการศึกษา 
 
ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierachy of Needs) 

มีแนวคิดพื้นฐานวา “มนุษยทุกคนตางพยายามดิ้นรนเพื่อตอสูสูจุดมุงหมายของตนเอง 
แต เนื่องจากการที่มนุษยมีความแตกตางกัน ฉะนั้นการที่จะไดรับการตอบสนองถึงขั้นไหน
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ยอมขึ้นอยูกับศักยภาพของแตละบุคคล” ซ่ึงสามารถแสดงลําดับขั้นความตองการและจัดแบงได
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนระดับความตองการปจจัย   
พื้นฐานของมนุษย ไดแก ปจจัย 4 อาหาร เครื่องนุงหมเสื้อผา ยารักษาโรค และที่อยูอาศัย 

ขั้นที่ 2  ความตองการความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and Safety Needs) เชน 
ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย เศรษฐกิจตกต่ํา การถูกขมขูจากบุคคลอื่น 
และการถูกโจรกรรมทรัพยสิน เปนตน  

ขั้นที่ 3  ความตองการทางสังคม (Social Needs) ไดแก ความตองการการยอมรับการเขา
เปนสมาชิก การใหความรัก การใหอภัย และความเปนมิตร เปนตน 

ขั้นที่ 4  ความตองการการยอมรับนับถือ และเห็นวาตนเองมีคุณคาตอสังคม (Esteem or 
Ego Needs) มาสโลว ไดใหความหมายไว 2 ประการ คือ 

              ประการที่ 1  ความตองการการยกยองนับถือ 
              ประการที่ 2  ความตองการที่เกี่ยวกับการมีช่ือเสียง 
ขั้นที่ 5 ความตองการความสําเร็จ (Actualization Needs) เปนความตองการระดับสูงสุด

ของมนุษย เปนความพยายามของมนุษยที่จะใหบุคคลอื่นยอมรับนับถือตนเอง รวมกับความตองการ 
และความสําเร็จของตนเอง ซ่ึงมาสโลว เรียกวา ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth Needs)  
มาสโลวไดกลาวเนนวา ความตองการตาง ๆ เหลานี้ตองเกิดเปนลําดับขั้น และจะไมมีการ  ขามขั้น  
ถาขั้นที่ 1 ไมไดรับการตอบสนอง ความตองการในลําดับขั้นที่ 2-5 ก็ไมอาจเกิดขึ้นได การ
ตอบสนองที่ไดรับในแตละขั้นไมจําเปนตองไดรับทั้ง 100% แตตองไดรับบาง เพื่อจะไดเปนบันได
นําไปสูการพัฒนาความตองการในระดับที่สูงขึ้นในลําดับขั้นตอไป  
 
ทฤษฎี อีอารจี (Alderfer ERG THEORY) โดย แอลเดอรเฟอร 

ไดพัฒนาแนวคิดตอจากทฤษฎีลําดับขั้นของมาสโลว โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานวา “มนุษย
มีความตองการขั้นพื้นฐานเพียง 3 ลําดับขั้นเทานั้น และในขณะใดขณะหนึ่งอาจมีความตองการ
เกิดขึ้นพรอมๆกันหลายอยางได” กลาวคือ 

ขั้นที่ 1 ความตองการใหมีชีวิตอยูรอด (Existence Needs) เปนความตองการดาน
กายภาพ ดานวัตถุ และดานปจจัย 4 เชน อาหาร เงิน สภาพการทํางานที่ดี และความมั่นคงซึ่งความ
ตองการในชั้นนี้เทียบเคียงไดกับความตองการในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ของมาสโลว 
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ขั้นที่ 2 ความตองการดานความสัมพันธกับคนอื่น (Relatedness Needs) เปนความ
ตองการที่จะมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน ลูกนอง ผูบังคับบัญชา และคนในครอบครัว ซ่ึง
เทียบเคียงไดกับความตองการในระดับ 3 ของมาสโลว 

ขั้นที่ 3 ความตองการดานการเจริญเติบโต (Growth Needs) ซ่ึงมิใชการเติบโตทางดาน
รางกาย แตเปนการเติบโตในหนาที่การงาน มีความกาวหนา และพัฒนาความรูความสามารถ ซ่ึง
ตรงกับความตองการในระดับ 4 และ 5 ของมาสโลว 

 
ทฤษฎีความตองการ 3 อยาง (Three Need Theory) 

เดวิด  แมคคลีแลนด (David McClelland) ไดศึกษาพบวาในสังคมที่เจริญแลวหรือ
พัฒนาแลว คนโดยทั่วไปจะเรียนรูที่จะมีความตองการ (Learned Needs) ที่สําคัญซึ่งแมคคลีแลนด 
สนใจศึกษาอยู 3 อยาง คือ 

1.  ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ (Need for achievement) ซ่ึงหมายถึงความ
ตองการที่จะทํางานใหประสบความสําร็จ ทํางานใหดีกวาคนอื่น ทํางานไดยอดเยี่ยมคนเดียว หรือ
ทํางานกับคนเกง สามารถบรรลุเปาหมายที่คอนขางยาก สามารถแกไขปญหาที่ซับซอน สามารถ
ทํางานที่ทาทาย ใหประสบความสําเร็จ สามารถพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นในการทํางาน 

2.  ความตองการในอํานาจ (Need for power) จะครอบคลุมถึงความตองการที่จะ 
สามารถมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และทัศนคติของคนอื่นได สามารถควบคุมคน 
และงานไดมีตําแหนงและอํานาจหนาที่เหนือคนอ่ืน สามารถเอาชนะฝายตรงขามได 

3.  ความตองการที่จะมีความสัมพันธกับคนอื่น (Need for Affiliation) เปนความ
ตองการที่จะ มีเพื่อน มีกลุม เปนที่ยอมรับของกลุม เปนที่ช่ืนชอบของเพื่อน สามารถทํางานรวมกับ
คนอื่นๆที่เปนมิตรและมีความรวมมือท่ีดี มีความสัมพันธที่ดี และหลีกเล่ียงความขัดแยง มีสวนรวม
ในกิจกรรมทางสังคมที่นาพอใจ  

แมคคลีแลนด กลาววาคนเราจะมีความตองการทั้ง 3 อยางในเวลาเดียวกันไดแตสัดสวน
ของความตองการนั้นจะแตกตางกันออกไป โดยความตองการที่จะประสบความสําเร็จ และความ
ตองการในอํานาจจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานในองคกรใหประสบความสําเร็จเพราะ
ผูบริหารที่มีความตองการที่จะประสบความสําเร็จ มุงมั่นตอการทํางานใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายขององคกร และความตองการในอํานาจจะทําใหผูบริหารมีอํานาจที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญอันจะเปนประโยชนแกองคกรได 
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ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบอรก( Two Factors Theory)  

เฟรดเดอรริก เฮอรซเบอรก (Frederick  Herzberg) และคณะ เสนอทฤษฎี 2 ปจจัย ซ่ึง
เปนผลจากการทําวิจัยในชวงปลาย ค.ศ. 1950 ถึงชวงตนของ ค.ศ.1960 โดยใชการสัมภาษณนัก
บัญชี และวิศวกร จํานวนประมาณ 200 คนที่ทํางานในเมืองพิสเบอรก สหรัฐอเมริกา โดยขอใหคน
เหลานั้นบรรยายถึงสถานการณที่ทําใหคนเหลานั้นรูสึกดี และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และมีแรงจูงใจในการทํางาน และบรรยายถึงสถานการณที่ทําใหรูสึกไมดีตองาน และรูสึกไมพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และไมมีแรงจูงใจ โดยใหบรรยายสาเหตุที่กอใหเกิดความรูสึกเหลานั้นดวย 
โดย เฮอรซเบอรก และคณะ ไดนําผลการสัมภาษณมาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
และคนพบขอเท็จจริงที่วา มีปจจัยอยู 2 กลุมที่เกี่ยวของกับความรูสึกที่มีตองานของพนักงาน ดังนี้ 

กลุมที่1  ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene factors)   หมายถึง ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับตัวงานที่ทํา
โดยตรง ประกอบดวย 
                                     1.  นโยบาย และการบริหาร(Company policy) ความชัดเจน และจุดเนนของ
นโยบายในการบริหารงานภายในหนวย หมายถึง แนวทางวิธีการทํางานที่มีระบบระเบียบ มีควม
ยุติธรรม และการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ที่มีตอทุกคนในหนวยงาน เพอใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
                                     2 .   การควบคุมบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึง  การปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชา ดวยความมีเหตุผล และยุติธรรม รวมถึงการยอมรับความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
สอนงานแกผูใตบังคับบัญชา 
                                     3.  สัมพันธภาพในหนวยงาน(Interpersonal relationship) หมายถึง สัมพันธ
ภาพอันดีกับบุคคลอื่นภายในหนวยงาน โดยไมมีการแบงพรรคแบงพวก สามารถใหความชวยเหลือ 
และความรวมมือระหวางกันทั้งในหนาที่ที่เกี่ยวของและตางหนาที่กัน 
                                     4.  สภาพการปฏิบัติงาน(Working conditions) หมายถึง สภาพแวดลอมที่
ทํางาน เชนอุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน  
                                     5.  ความมั่นคงในงาน(Job security) หมายถึง ความแนนอน ความคงทนของ
ตําแหนงหนาที่ และความเชื่อมั่นวาตราบใดที่ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และผลงานได
มาตรฐานก็จะสามารถปฏิบัติงานไดตลอดไป 
                                     6.  เงินเดือน และคาตอบแทน (Pay) หมายถึง การไดรับคาจาง เงินเดือน 
สวัสดิการและคาตอบแทนตางๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน เชน เบี้ยเล้ียง 

กลุมที่2  ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน และสงผลตอ
ความพึงพอใจในโดยตรง ประกอบดวย 
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                                     1.  ความกาวหนาสวนตัว(Personal growth) หมายถึง การไดรับโอกาสใหได
ใชความรูความสามารถของตนในการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง รวมถึงการไดเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณในการทํางาน 
                                     2.  ลักษณะงานที่ทํา(Work content) หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตองานใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ มีลักษณะทาทายตรงกับความรูความสามารถความถนัดเพียงใด 
                                     3.  ความสําเร็จในหนาที่การงาน (Achievement) หมายถึง การทํางานที่
ไดรับเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายของทั้งตนเอง และองคกร 
                                     4.  การยอมรับนับถือ(Recognition) หมายถึง การแสดงออกของผูที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานและบุคคลอื่นๆ ที่ยอมรับในความรูความสามารถและยกยองชมเชยเมื่อ              
ทํางานเสร็จ 
                                    5.  ความรับผิดชอบ(Responsibility) หมายถึง ความตั้งใจทํางานตามตําแหนง
หนาที่ ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง 
                                     6.  โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน(Advancement) หมายถึงโอกาสใน
การไดรับการเลื่อนข้ัน เล่ือนตําแหนง หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ในการทํางานที่ดีกวาเดิม   

ปจจัยกลุมนี้จะชวยปองกันความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรูสึกเฉยๆ 
หรือไมรูสึกเปนลบ ซ่ึงปจจัยในกลุมนี้จะชวยตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของพนักงาน  
และปจจัยบางปจจัย เชนปจจัยคาตอบแทน ซ่ึงอยูในกลุมปจจัยบํารุงรักษา นี้จะเปนปจจัยในกลุมจูง
ใจดวย แตสัดสวนของการอยูในกลุมบํารุงรักษาจะสูงกวา (ดังภาพที่ 2.7) 

 
 
 
 
 
 

ปจจัยบํารุงรักษา ปจจัยจูงใจ 

ลบ 

ความไมพอใจ ความรูสึกเฉยๆ ความพอใจ 

บวก 

 
ภาพที ่2.7  แสดงความรูสึกของปจจัยจูงใจ และปจจยับํารุงรักษาตามทฤษฎี ของเฮอรซเบอรก 
 
ที่มา:  สุพานี  สฤษฎวานิช.(2549).พฤติกรรมองคกรสมัยใหม: แนวคิด และทฤษฎี. หนา 206. 
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นอกจากนี้สุพานี  สฤษฎวานิช (2549:207) ไดอธิบายถึงความสัมพันธของการมีหรือไม
มี ปจจัย 2 กลุม ใน สถานการณตางๆ ดังนี้  

 
ตารางที่ 2.2  แสดงสถานการณในการที่มี หรือไมมีปจจัย 2 กลุม  

 มีปจจัยจูงใจ ขาดปจจยัจูงใจ 
สถานการณที่ 1

 
ที่มา:  สุพานี  สฤษฎวานิช.(2549).พฤติกรรมองคกรสมัยใหม: แนวคิด และทฤษฎี. หนา 207. 
 
สถานการณท่ี 1 

งานนั้นมีทั้งปจจัยจูงใจ เชน งานนั้นทาทาย ไดรับผิดชอบ มีโอกาสที่จะเติบโต และมี
ปจจัยบํารุงรักษาดวย เชน สภาพแวดลอมในงานดี  คาตอบแทนดี ซ่ึงจะเปนสถานการณที่คนจะ
ปรารถนามาก 
สถานการณท่ี 2 

งานนั้นมีปจจัยบํารุงรักษาแตขาดปจจัยจูงใจ ตัวอยางเชน คนไทยไปทํางานใน
รานอาหารตางประเทศ เชนไปเปนพนักงานเสริฟ หรือพนักงานลางจาน ซ่ึงจายคาตอบแทนดี 
สภาพแวดลอมในงานดีกวาในเมืองไทย แตงานนั้นนาเบื่อ ดังนั้นเขาก็จะไมมีความไมพอใจแตก็จะ
ไมมีความสุข เชนกัน 

 

สถานการณท่ี 3 
 งานนั้นมีปจจัยจูงใจ แตขาดปจจัยบํารุงรักษา สถานการณแบบนี้คลายๆกับสถานการณ
ของศิลปนไสแหงคือมีผลงานที่สรางสรรค แตสภาพแวดลอมในงานและเงินไมดี สถานการณจึงมี
ทั้งความพอใจและมีความไมพอใจดวยพรอมๆ กัน 
 

มีปจจัยบํารุงรักษา 
 สถานการณที ่2 

มีความพอใจ และไมมี              
ความพอใจ 

ไมมีความพอใจ                
แตไมมีความไมพอใจ 

สถานการณที่ 3
ขาดปจจยับํารุงรักษา 

 สถานการณที ่4 
มีความพอใจ แตยังคงมี             

ความไมพอใจ 
ไมมีความพอใจ และ            
มีความไมพอใจ 
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สถานการณท่ี 4 
 เปนสถานการณที่ขาดทั้งปจจัยจูงใจ และปจจัยบํารุงรักษา คือสภาพการทํางานก็ไมดี 
งานก็ไมนาสนใจ     
 
จากแนวคิดทั้ง 4 ทฤษฎีเมื่อนํามาวิเคราะหแลวพบวามีประเด็นที่เหมือน และแตกตางกัน โดยสรุป
ดังตารางที่ 2.3  
 
ตารางที่ 2.3  เปรียบเทียบทฤษฎี ความตองการของมาสโลว ทฤษฎี อีอารจี ของ อัลเดอรเฟอร,  
                    ทฤษฎีความตองการ 3 อยาง ของ แมคคลีแลนด และทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรก 
 

ทฤษฎีของ มาสโลว 
ทฤษฎี ERG 

ของอัลเดอรเฟอร 

ทฤษฎีความ
ตองการ 3 อยาง 
ของ แมคคลีแลนด 

ทฤษฎี 2 ปจจัยของ
เฮอรเบอรก 

 
ความตองการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต 

 
ความตองการจะ

ประสบความสําเร็จ 
 

ความตองการ         
การยอมรับนบัถือ 

ความตองการดาน
การเจริญเติบโต  

ความตองการ      
ในอํานาจ 

ปจจัยจูงใจ 

ความตองการทาง
สังคม 

ความตองการดาน
สัมพันธกับคนอื่น 

 
ความตองการมี
ความสัมพันธกับ

คนอื่น 
ความตองการความ
มั่นคงปลอดภยั 

ความตองการทาง  
ดานรางกาย 

ความตองการให    
มีชีวิตอยูรอด 

 
 

ปจจัยบํารุงรักษา 
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จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นไดวา เฮอรซเบอรก เสนอทฤษฎี แรงจูงใจที่คํานึงถึงปจจัย
ของตัวบุคคลคนและปจจัยขององคกร อยางชัดเจนไปพรอมๆกัน ซ่ึงสามารถสะทอนความรูสึก
พอใจและไมพอใจของพนักงานได  แตกตางจาก ทฤษฎีอ่ืนในกลุมอยางเดนชัด   

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงเลือกใช ทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฮอรซเบอรก มาใชประกอบ
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
 
2.3.  ผลงานวจัิยท่ีเก่ียวของ 

        2.3.1  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางแรงจงูใจกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงาน 

วรรณา  คูณชัยพานิชย  (2540)  ไดทําการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟา และอิเลกทรอนิกสของบรรษัทขามชาติ
ญี่ปุนในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลในดาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา แผนก
งาน ประสบการณในการทํางาน และรายได ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน สวนปจจัยในการทํางานดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยกยองนับถือ ดาน
ลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ดานนโยบายและการบริหาร ดานการบังคับ
บัญชา ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานความมั่นคงในการ
ทํางาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

ไกรพุฒิ  กีรกะจินดา  (2541)  ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรื้อปรับระบบ และองคกรที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงรื้อปรับระบบ ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) และ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวน
บุคคลของระดับรายได ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สวนระดับการศึกษาของพนักงานนั้นไมมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จงาน ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบในงานพบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานปจจัยคํ้าจุน 
พบวาความสัมพันธในการทํางานมีความสัมพันธเชิงลบกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือถา
พนักงานมีความสัมพันธในการทํางานเพิ่มขึ้น พนักงานจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานลดลง 
และพบวาการเปลี่ยนแปลงรื้อปรับระบบ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
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สุรัตน  จันทรศรี  (2546) ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีอากรของขาราชการกรมสรรพากร ระดับ 3–7 ในเขตทองที่ภาค 4 พบวา  
                  1.  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรของขาราชการ
กรมสรรพากร ระดับ 3–7 ในเขตทองที่ภาค 4 โดยพิจารณาในภาพรวมของทุกตําแหนง ในดาน
เทคโนโลยีอยูในระดับมาก สวนดานนโยบายการบริหารงานการเก็บอากร ดานการปกครองและ
การบังคับบัญชา ดานความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพ ดานสิ่งแวดลอมในหนวยงาน และ
ดานกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สําหรับดานเงินเดือน และสวัสดิการอยูใน
ระดับนอย 
                    2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
อากรของขาราชการกรมสรรพากร ระดับ 3–7 ในเขตทองที่ภาค 4 โดยจําแนกตามตําแหนงงาน มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 
                         2.1  ในตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีกับนักวิชาการสรรพากร เจาหนาที่
ตรวจสอบภาษีกับนักวิชาการภาษี และเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีกับเจาหนาที่บริหารงานสรรพากร
ทางดานนโยบายการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
                         2.2  ในตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษีกับนักวิชาการภาษีทางดานการปกครอง 
และการบังคับบัญชา สวนทางดานอื่นๆไมพบวา แตกตางกัน 

สมเกียรติ  แสงรุง (2545) ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการกรมที่ดิน ศึกษากรณีขาราชการกรมที่ดินในภาคใต พบวา  ขาราชการกรมที่ดินมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตและดานพบวาดานที่มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงมีอยู 3 ดาน เรียงลําดับ
ดังนี้ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ และดานการปกครองบังคับ
บัญชา ดานที่มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง มีอยู 4 ดาน เรียงลําดับดังนี้ ดาน
ความมั่นคงและความกาวหนา ดานนโยบายและการบริหาร ดานสิ่งแวดลอมที่ทํางาน และดาน
เงินเดือนและสวัสดิการ สําหรับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
พบวา ขาราชการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง และชวงเงินเดือนที่แตกตางกันจะมีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเพศ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สายงาน และที่ตั้งที่ทํางานที่แตกตางกันนั้น ไมมีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

ชรัช  ปานสุวรรณ (2540) ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย
ในโรงเรียนนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพไทย พบวา คณะอาจารยในโรงเรียนนายทหาร
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สัญญาบัตรหลักของกองทัพไทย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในเกณฑปานกลาง มีคา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด ในปจจัยความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีคา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ําที่สุดในปจจัยรายไดประจํา และผลประโยชน คา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตัวแปรทางชีวสังคมในดาน ตําแหนงทางการ
บริหาร มีความแปรปรวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความแปรปรวนรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  กับการสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกอนเขา รับราชการมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ระดับ.01 และสถานภาพสมรส ที่ระดับ .05 

สมภพ  สัมภาวะผล (2545) ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด(มหาชน) พบวา  
                    1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด(มหาชน) ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานจาก 6 ดานมีเพียงดานเดียวที่มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ปานกลาง คือ ดานคาตอบแทน 
                    2.  ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ ดานสถานภาพ ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน แตดานอายุและดานวุฒิการศึกษาที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
                    3.  ลักษณะการบริหารดานตําแหนง ดานรูปแบบสาขา ที่แตกตางกัน มีระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน แตดานสถานที่ตั้งสาขาที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
                    4.  ผลการวิเคราะหเนื้อหาสาระความคิด และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน พบวาปญหาดานคาตอบแทนในสวนของเงินเดือนที่พนักงานไดรับในปจจุบัน
คอนขางนอย เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยแหงอ่ืนๆ หรือเปรียบเทียบกับปริมาณงาน 

สุชน  ศรีสวรรค (2545) ทําการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ไปรษณียที่ใชระบบเคานเตอรไปรษณียอัตโนมัติ : กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานของที่ทําการไปรษณีย
สังกัดสํานักงานการสื่อสารไปรษณียเขต 6 ไดทําการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 271 คน จาก
พนักงานไปรษณียทั้งส้ิน 863 คน พบวา  
                    1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณียที่ใชระบบเคานเตอร
ไปรษณียอัตโนมัติกอนใช และหลังใชมีในระดับสูง  
                    2.  พนักงานไปรษณียที่ใชระบบเคานเตอรไปรษณียอัตโนมัติมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
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                    3.  ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่ตางกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตอปจจัยดาน
งานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และการศึกษาตางกันจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตอปจจัยแวดลอมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่.05 
                    4.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกอนใช และหลังใชระบบงาน
เคานเตอรไปรษณียอัตโนมัติไดแก ปจจัยดานงาน ปจจัยดานการบริหารและปจจัยแวดลอม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

จากงานวิจัยดังกลาวขางตน สามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไดดังตารางที่ 2.4 
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        2.3.2  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางแรงจงูใจกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงาน ในพื้นท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
                  เจนยุทธ   ปาระกุล (2547) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หนาที่อนุศาสนาจารยในเรือนจํา และทัณฑสถาน ผลการศึกษาพบวา อนุศาสนาจารยมีความพึง
พอใจในหนาที่ดานการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรมของชาติ ดานการสอนธรรมศึกษา และหนาที่
ดานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายในระดับมาก และดานอบรมผูตองขังตางศาสนาในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้อนุศาสนาจารยมีความพึงพอใจในดานสถาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานนโยบาย 
และการบริหารงาน ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานทัศนคติผูตองขังในระดับมาก ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 
ดานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล ดานการยอมรับนับถือ และดานโอกาสกานหนาในตําแหนง
หนาที่ในระดับปานกลาง และดานคาตอบแทน คือเงินเดือน และคาจางและดานสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงานในระดับนอย  และยังพบวาปจจัยดาน อายุ สถานภาพสมรส ระดับตําแหนง อายุ
ราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อัตราเงินเดือน นโยบายและการบริหารงาน 
ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ความมั่นคงในหนาที่การงาน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โอกาสในตําแหนงหนาที่
และทัศนคติผูตองขัง เปนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนาที่อนุศาสนาจารย 
                   ศรีรัช  เกตุเมือง  (2537) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของ ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ทํา ความรับผิดชอบในงาน 
ความกาวหนาในหนาที่การงาน นโยบายและการบริหารงาน การนิเทศนงานสัมพันธภาพใน
หนวยงาน สภาพการทํางาน และสถานภาพของตําแหนง สวนปจจัยดานเงินเดือนและความมั่นคง
ปลอดภัยในงาน นั้นไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ครูอาสาสมัคร 
การศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
                   วัฒนา  ไกรนุกุล  (2540) ไดทําการศึกษา ขวัญของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในภาคใตของประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศที่ตางกันของขาราชการ โดย
ภาพรวม และปจจัยดานขวัญไมมีความแตกตางกัน  สวนขาราชการที่มีคุณวุฒิตางกัน โดยภาพรวม
และปจจัยดานสภาพในการปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงปลอดภัย และดานความสัมพันธใน
หนวยงาน นั้นมีขวัญที่แตกตางกัน และในสวนดานพฤติกรรมผูบังคับบัญชา และดานผลประโยชน
ตอบแทน นั้นก็พบวาทําใหมีขวัญที่แตกตางกัน 
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                  ณรงคชัย  ไวยอาภา  (2539) ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตํารวจ
สงขลา ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร จังหวัดสงขลา ที่มียศแตกตางกัน มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน และพบวาขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรจะมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่สูงกวาขาราชการตํารวจชั้นต่ํากวาสัญญาบัตร  
                  จิรวัฒน  อุดมสุด  (2540)  ไดทําการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตํารวจ
นราธิวาส ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจ ที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่
แตกตางกัน ในดานภูมิลําเนานั้นพบวาขาราชการตํารวจ ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดนราธิวาส หรือ
จังหวัดใกลเคียง จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตาง กับขาราชการตํารวจที่ไมมี
ภูมิลําเนาในจังหวัดนราธิวาส หรือจังหวัดใกลเคียง สวนปจจัยดานงานที่ทําอยู พบวา โอกาสที่จะ
ไดรับการเลื่อนตําแหนงนั้นขาราชการตํารวจ ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดนราธิวาส หรือจังหวัดใกลเคียง 
จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สูงกวา ขาราชการตํารวจ ที่ไมมีภูมิลําเนาในจังหวัดนราธิวาส 
หรือจังหวัดใกลเคียง  

จากการศึกษางานวิจัยที่ทําในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา งานวิจัยสวนใหญ
ศึกษาในกลุมขาราชการครู และตํารวจ โดยไมพบงานวิจัยในลักษณะดังกลาวในกลุมทหาร ที่ปฎบิตัิ
หนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ทั้งๆที่เปนกลุมอาชีพที่เปนกําลังหลักในการปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่ดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกทําการศึกษาในกลุมอาชีพทหารที่ลงไปปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยเลือกทฤษฎีของ เฟรดเดอรริก เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg) มา
เปนแนวทางในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของทหาร โดยไดแบงปจจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยคํ้าจุน ประกอบดวย 
นโยบาย และการบริหาร การควบคุมบังคับบัญชา สัมพันธภาพในหนวยงาน สภาพการทํางาน 
ความมั่นคงในงาน เงินเดือนและคาตอบแทน และปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ความกาวหนาในหนาที่
การงาน ลักษณะงานที่ทํา ความสําเร็จในหนาที่การงาน   การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 
โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน  
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บทที่ 3 
ระเบียบการวิธีวิจัย 

 
3.1  กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2  
กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค  ภายใตกรอบการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  กรอบการวิจยั
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1.  ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบดวย 
     1.1.  ปจจัยสวนบุคคล มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

1.1.1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ยศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดของครอบครัวตอเดือน  
ที่แตกตางกันความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมแตกตางกัน 

1.1.2  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เวลารับราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ของทหาร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต  
     1.2  ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ตามทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรกไดแก ความสําเร็จใน
หนาที่การงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ทํา ความรับผิดชอบ โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่
การงาน ความกาวหนาสวนตัว 
     1.3  ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) ตามทฤษฎี 2 ปจจัย ของเฮอรซเบิรก ไดแก นโยบาย และการ
บริหาร การควบคุมบังคับบัญชา สัมพันธภาพในหนวยงาน สภาพการทํางาน ความมั่นคงปลอดภัย
ในงาน เงินเดือน และคาตอบแทน  
2.  ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก ความพึงพอใจในการฎิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

3.2  ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 
ประชากรขาราชการทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1         

รักษาพระองค  จํานวน 423 คน โดยแยกตามชั้นยศดังนี ้
- นายทหารสัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต. – พ.ท.  จํานวน    17 คน 
- นายทหารชัน้ประทวน ช้ันยศ  ส.ต. – จ.ส.อ. จํานวน  246 คน 
- พลทหารกองประจําการ   จํานวน  160 คน 

3.3  การสุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวน 423 คน โดยใชวิธีกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรการคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมของกลุมตัวอยางของ ยามาเน
(Yamane) ดังนี้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ :141) 
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       n    =               
1+N (e

N 
2) 

 

 เมื่อ    n  =  จํานวนของกลุมตัวอยาง 
   N =  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 
   e  =  ความผิดพลาดในการสุมตัวอยางที่ยอมรบัได 

(ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดไวเทากับรอยละ 5) 
ดังนั้นแทนคาไดดังนี้ 

 N               =              5
     

1+ 

 
ดังนั้น กําหนดของกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 206 คน แลวสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified 

random sampling) เลือกตัวอยางที่เปนสัดสวนตามลักษณะชั้นยศ โดยแบงออกเปน 3 ช้ัน มีวิธี
คํานวนกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 

ช้ันยศ ประชากร กลุมตัวอยาง 
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารชัน้ประทวน 
พลทหารกองประจําการ  

17 
246 
160 

8 
120 
78 

รวม 423 206 

 
จากนั้นสุมตัวอยางแบบงาย (Sampling random sampling) โดยจัดทําบัญชีรายชื่อและ

เรียงลําดับหมายเลข โดยไมซํ้ากันของแตละหนวย และจับสลากหมายเลขตามจํานวนที่ตองการตาม
ตารางจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล เดือน เม.ย.- พ.ค.  51  

3.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่เปนมาตรฐานเดียวกัน (Standardized 

questionnaire)ใหผูตอบเปนผูอานคําถาม และกรอกคําตอบดวยตนเอง (self-administered question) 
สําหรับการจัดทําขอมูลเพื่อการวิจัยเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว (cross-sectional studies) 
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 

423(0.0
 423

2) 

206    = 
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สวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับ ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ที่ตอบแบบสอบถาม  
เกี่ยวกับ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ช้ันยศ อายุ เวลารับราชการ ระดับการศึกษา สถานภาพ   
รายไดของครอบครัว/เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

สวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวของกับ ทฤษฎี 2 ปจจัย มีจํานวน 45 ขอคําถาม ประกอบดวย 
ปจจัยจูงใจไดแก ความสําเร็จในหนาที่การงาน (ขอ 1- 3) การยอมรับนับถือ(ขอ4 – 6) ลักษณะงานที่
ทํา (ขอ7 – 9) ความรับผิดชอบ (ขอ 10- 13)  โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน (ขอ14 - 16)     
ความกาวหนาสวนตัว(ขอ 17 – 19) และ ปจจัยค้ําจุน ไดแก นโยบาย และการบริหาร(ขอ 20 – 22) 
การควบคุมบังคับบัญชา (ขอ 23 – 28) สัมพันธภาพในหนวยงาน(ขอ 29 – 34) สภาพการทํางาน  
(ขอ35 – 38) ความมั่นคงปลอดภัยในงาน(ขอ39 – 40)   เงินเดือนและคาตอบแทน(ขอ41 - 45) โดย
คําถาม ทั้ง 45 ขอเปนคําถามเชิงบวก จํานวน  38 ขอ ประกอบดวยขอคําถามขอท่ี12 3 4 5 7  9  10 
11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23  24  26 28 29 30 31 32 34  35 36 37 38 39 40  41 42  43  44 
และ 45 คําถามเชิงลบ จํานวน 7 ขอ ในขอท่ี 6  8  16  22  25 27  33  โดยลักษณะคําถามเปนแบบ 
Rating Scale ตามแบบของ Likert’s Scale เปนมาตรการเกณฑใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ คือ  เห็น
ดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
มีหลักเกณฑใหคะแนนดังนี ้

ลักษณะการเหน็ดวย            ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ
    เห็นดวยอยางยิ่ง  5              1 
    เห็นดวย   4              2 
    ไมแนใจ   3              3 
    ไมเห็นดวย  2              4 
    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   1              5 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวม เพื่อวัดทัศนคติในการปฏิบัติหนาที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงมีจํานวน 10 ขอคําถาม โดยคําถาม ทั้ง 10 ขอเปนคําถามเชิงบวก 
จํานวน  7  ขอประกอบดวยขอคําถามขอท่ี 2 4  5  6  7  8  9 และ 10 เปนคําถามเชิงลบ จํานวน 2 ขอ 
ประกอบดวยขอคําถามขอที่ 1 และ3 มีลักษณะคําถามเปนแบบ Rating Scale ตามแบบของ Likert’s 
Scale เปนมาตรการเกณฑใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  และนอย
ที่สุด มาตรการเกณฑใหคะแนนดังนี้  
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ลักษณะการเหน็ดวย            ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ
มากที่สุด              5           1 
มาก                  4           2 
ปานกลาง           3           3 
นอย                  2           4 
นอยที่สุด            1           5 

 

การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดเกณฑการประมาณคาเฉลี่ยของตัวแปรโดยแบงเปนชวง 5 ชวง 
ตอเนื่องกัน โดยเริ่มจากคะแนนของแบบสอบถาม 1 คะแนน ไปถึง 5 คะแนน ดังนั้น 

1) พิสัยของการศึกษาครั้งนี้  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
    = 5 – 4  
    = 4 
 

 พิสัย 2) ความกวางของชั้น                      = 
       

5 ชวงคะแนน 

5 - 1    = 5 
                   =         0.8 

ผูวิจัยไดใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนน ดงันี้ 
 

ระดับความพงึพอใจ ระดับคะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง         4.30-5.00 
เห็นดวย            3.40-4.29 
ไมแนใจ        2.60-3.39 
ไมเห็นดวย         1.80-2.59 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1.00-1.79 
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เกณฑการแปลผลคะแนนจากแบบสอบถาม   
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดเกณฑการประมาณคาเฉลี่ยของตัวแปรโดยแบงเปนชวง 5 ชวง 

ตอเนื่องกันโดยเริ่มจากคะแนนของแบบสอบถาม 1 คะแนน ไปถึง 5 คะแนน ดังนั้น 
1)  พิสัยของการศึกษาครั้งนี้           = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

                               =      5 – 4  
             = 4 
 

2)  ความกวางของชั้น            =  
       

5 ชวงคะแนน
พิสัย 

    

 

5 - 1 
 = 5 

           =      0.8  
 3)  สามารถกําหนดความหมายในการแปลผลในแตละชวง ดังนี้ 
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80   หมายถึง สภาพความรูสึกตอตัวแปรนอยที่สุด  
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60   หมายถึง สภาพความรูสึกตอตัวแปรนอย    
 คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40   หมายถึง สภาพความรูสึกตอตัวแปรปานกลาง   
 คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20   หมายถึง สภาพความรูสึกตอตัวแปรมาก   
 คาเฉลี่ยระหวาง 4.021 – 5.00 หมายถึง สภาพความรูสึกตอตัวแปรมากที่สุด   

สําหรับภาพรวมของการแปลผล ของตัวแปรตนและตัวแปรตาม จะคํานวนจาก จํานวน
ขอคําถาม x น้ําหนักคะแนน เปนแตละช้ันความกวางซึ่งผลจะปรากฏ  ตามตารางที่ 4.3  

 และสําหรับการวิเคราะหแยกในเชิงลึกของแตละปจจัย มีเกณฑการแปลผลคะแนน  
โดยใช จํานวนขอคําถามในแตละปจจัย x พิสัย เปนแตละช้ันความกวางซึ่งผลจะปรากฏ รายละเอยีด 
ตามตารางที่ 4.4  

3.5   แนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม 
         3.5.1  ไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปใหขาราชการทหารสังกัด กรมทหารราบที่ 11 กองพัน
ทหารราบที่ 2 รักษาพระองค จํานวน 5 คน ใหความเห็นเกี่ยวกับขอคําถามในแบบสอบถามที่จะใช
วัดเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
         3.5.2  นําแบบสอบถามมา ทําการดัดแปลงภาษา  และถอยคําใหเหมาะสมกับกลุมขาราชการ
ทหาร ที่ใชเปนประชากรในการวิจัยนี้ เพื่อการสื่อสารที่เขาใจไดตรงกัน 
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         3.5.3  ทําการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตของทหาร โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณ 
รวม 5 ทาน ทําการตรวจสอบโดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence) 
นําคาที่ไดมาคํานวน โดยกําหนดคาความเที่ยงตรงของแบบวัดต่ําสุดตอง มากกวาเทากับ 0.60   
          3.5.4  นําแบบสอบถามไปทําการทดสอบกอนใชจริง (Pretest) กับ ขาราชการทหารสังกัด    
กองพลทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค จํานวน 30 คน 

3.6  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
        3.6.1  ติดตอ กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1  รักษาพระองค โดยทําหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
        3.6.2  กําหนดเวลานัดหมายกับกลุมตัวอยางที่ตองการเก็บตัวอยาง 
        3.6.3  จัดประชุมชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจ  และขอควมรวมมือในการสัมภาษณ และ แจก
แบบสอบถาม เก็บขอมูล ณ กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค จังหวัด
ปราจีนบุรี   
        3.6.4  ประสานการปฏิบัติกับผูบังคับหนวยในเรื่อง สถานที่ และระยะเวลา เพื่อช้ีแจงใหกลุม
ตัวอยางเขาใจถึงเปาหมาย วัตถุประสงคของแบบสอบถาม 

3.7  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
       ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package for the Social 
Sciences for Windows) โดยมีขั้นตอนเพื่อการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการนําเสนอและแปลผล ดังนี้ 
       3.7.1  ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามขอมูล กอนที่จะนํามาลง
รหัส (code)  
       3.7.2  บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูล และเครื่องคอมพิวเตอร ตามลําดับ 
       3.7.3  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
       3.7.4  ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย 

3.8  การวิเคราะหขอมูล 
       3.8.1  ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ  
คารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบาย 
       3.8.2  Pearson correlation เพื่อดูความสัมพันธของปจจัยตามทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรก 
และตัวแปรตาม เพื่อดูความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล (อายุ เวลารับราชการ ระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
       3.8.3  One-way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล (ยศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายไดของครอบครัวตอเดือน) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดน DPU



 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตของทหารในสังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค” แบง
ออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 
4.1  ขอมูลทั่วไป ซ่ึงแบงออกเปน 
       4.1.1  ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม 
       4.1.2  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
       4.1.3  เกณฑการแปรผลคะแนนจากแบบสอบถาม 
       4.1.4  ขอมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
       4.1.5  การวิเคราะหขอมูลตัวแปรในเชิงลึก 
                 4.1.5.1  ขอมูลทั่วไปของปจจัยจูงใจ 
                 4.1.5.2  ขอมูลทั่วไปของปจจัยค้ําจุน 
4.2  การทดสอบสมมติฐาน 
        4.2.1  สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
                  4.2.1.1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ช้ันยศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดของครอบครัว 
ตอเดือน ที่แตกตางกันความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมตางกัน 
                  4.2.1.2  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เวลารับราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ของทหาร มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต   
        4.2.2  สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยคํ้าจุน มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของทหารสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบ
ที่ 1 รักษาพระองค 
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4.1  ขอมูลท่ัวไป 
        4.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยใชแบบสอบถาม ถามขอมูลจาก กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษา
พระองค จํานวน 206 คน ซ่ึงจําแนก ตามลักษณะชั้นยศ เปนนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 8 คน  
นายทหารชั้นประทวน จํานวน120 คน และพลทหารกองประจําการ จํานวน 78 คน รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ลักษณะชั้นยศ ประชากร กลุมตัวอยาง 
ไดแบบสอบถาม

กลับคืน 
คิดเปน       

(%) 
นายทหารสัญญาบัตร 17 8 8 100 
นายทหารชัน้ประทวน 246 120 118 98.30 
พลทหารกองประจําการ 160 78 78 100 

รวม 423 206 204  

 
จากตารางที่ 4.1 พบวาแบบสอบถาม จํานวน 206 ชุด ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 

จํานวน 204 ชุด คิดเปน 99.02 % โดย สําหรับ ช้ันยศนายทหารสัญญาบัตร และชั้นยศพลทหารกอง
ประจําการ ไดกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปน 100 (%) สําหรับ ช้ันยศนายทหารชั้นประทวนได
แบบสอบถามกลับคืนมาเพียง 98.30 (%)   
 
        4.1.2  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยาง จํานวน ทั้งส้ิน 204 คน มีอายุเฉล่ีย ( ) อยูที่ 28.4 ป  
เวลารับราชการเฉลี่ย ( ) 7 ป สวนใหญ จบการศึกษา อยูที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 59.80  สถานภาพสมรสสวนใหญ  โสด คิดเปนรอยละ 54.50 รายไดของ
ครอบครัวตอเดือนสวนใหญ ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปน รอยละ 54.40 และมีระยะเวลาปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเฉล่ีย ( ) 9.6 เดือน 
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ตารางที่ 4.2 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 4.2 จากการแยกวิเคระหตามชั้นยศ (Subgroup analysis) พบวา  

1.  กลุมตัวอยางในชั้นยศนายทหารสัญญาบัตรจํานวน 8 คน  มีอายุเฉลี่ย ( ) 38.25 ป 
เวลารับราชการเฉลี่ย ( ) 14.63 ป การศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงปริญญา
โท  สถานภาพสวนใหญสมรส มีรายไดของครอบครัวตอเดือนสวนใหญ อยูที่ 15,001 บาทขึ้นไป 
และมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เฉล่ีย ( ) 15.50 เดือน    

2.  กลุมตัวอยางในชั้นยศนายทหารชั้นประทวนจํานวน 118 คน มีอายุเฉลี่ย ( ) 31.50 
ป เวลารับราชการเฉลี่ย ( ) 9.88 ป การศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 
อนุปริญญา สถานภาพ สวนใหญสมรส รายไดของครอบครัวตอเดือนสวนใหญ ต่ํากวา 10,000 บาท 
และมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เฉล่ีย ( ) 10.69  เดือน  

3.  กลุมตัวอยางในชั้นยศพลทหารกองประจําการ  จํานวน 78 คน มีอายุเฉล่ีย ( ) 
22.60 ป เวลารับราชการเฉลี่ย  ( ) 1.95 ป การศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถม- 
มัธยมศึกษาตอนตน สถานภาพสวนใหญโสด รายไดของครอบครัวตอเดือนเฉลี่ยสวนใหญ ต่ํากวา 
10,000 บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เฉล่ีย ( ) 7.41 เดือน   
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ตารางที่ 4.3 แสดงคาน้ําหนักของคะแนนสําหรับแปลผลการวิเคราะห 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม การแปลผล พิสัย 

ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจนุ ความพึงพอใจ 

นอยที่สุด/ต่ําทีสุ่ด 1-1.8 19 – 34.20 26-46.80 10 – 18 

นอย/ต่ํา 1.81-2.60 34.39 – 49.40 47.06-67.60 18.10 – 26 

ปานกลาง 2.61-3.40 49.59 – 64.60 67.86-88.40 26.10 – 34 

มาก/สูง 3.41-4.20 64.79 – 79.80 88.66-109.20 34.10 – 42 

มากที่สุด/สูงที่สุด 4.21-5 79.99 – 95  109.50 – 130 42.10 – 50 
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        4.1.4  ขอมูลทั่วไปของตัวแปรที่ใชในงานวิจัย  
     การวิเคราะหขอมูลของตัวแปรแบบภาพรวม 
ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน ตัวแปรตาม คือ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยปจจัยจูงใจ มีจํานวนขอคําถามที่
ใชประเมินความรูสึกของกลุมตัวอยาง จํานวน 19 ขอคําถาม ปจจัยคํ้าจุน มีจํานวนขอคําถามจํานวน 
26 ขอคําถาม และความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีจํานวน 10 ขอ
คําถาม สําหรับการวิเคราะห ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต จะปรากฏ ตามตารางที่ 4.5   

 

ตารางที่ 4.5 ขอมูลทั่วไปของตัวแปรตนและตัวแปรตาม  

 

 ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจนุ 
ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

จํานวนขอคําถาม 19 26 10 
คะแนนเต็ม 95 130 50 

คะแนนต่ําสุด (min) 56 70 26 
คะแนนสูงสุด max 88 116 50 

คาเฉลี่ย(   ) 73.02 100.93  37.31 
สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (S.D.) 5.12  7.47  3.87 

 

ขอมูลจากตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.3  สามารถแปลผลการวิเคราะห ขอมูลไดดังนี้ 
1. กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน ในระดับสูง 

คาเฉลี่ย (  ) 73.02  คะแนน  , 100.93 คะแนน ตามลําดับ 
2.  กลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยู 

ที่ระดับมาก คาเฉลี่ย (   ) 37.31 คะแนน  
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        4.1.5  การวิเคราะหขอมูลตัวแปรในเชิงลึก 
                  4.1.5.1  ขอมูลทั่วไปของปจจัยจงูใจ  

การศึกษาครั้งนี้ จําแนกปจจัยจูงใจ ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในงาน      
การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ทํา ความรับผิดชอบ โอกาสความกาวหนา และการเจริญเติบโต
สวนตัว ผานขอคําถาม จํานวน 19 ขอ เพื่อประเมินการใหความสําคัญของแตละดานของปจจัยจูงใจ
ของกลุมตัวอยาง รายละเอียดดังตารางที่ 4.6   

 
ตารางที่ 4.6 ขอมูลทั่วไปของปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ในแตละดาน 

 

 

ขอมูลจากตารางที่ 4.6 และ ตารางที่ 4.4 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
ปจจัยจูงใจ  ดานความสําเร็จในหนาที่การงาน และดานความรับผิดชอบ ที่ระดับมากที่สุด ( ) 
13.43, 17.56 ตามลําดับ) ใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจดานลักษณะงานที่ทํา และดานการ
เจริญเติบโตสวนตัวที่ระดับมาก ( ) 10.65 , 11.66 ตามลําดับ ใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจดานการ
ยอมรับนับถือ และ ดานโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน ในระดับปานกลาง  ( ) 10.14 , 9.59 
ตามลําดับ  
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                  4.1.5.2  ขอมูลทั่วไปของปจจัยค้าํจุน 

การศึกษาครั้งนี้ จําแนกปจจัยคํ้าจุน ออกเปน 6 ดาน ไดแก นโยบาย และการบริหาร 
การควบคุมและบังคับบัญชา สัมพันธภาพในหนวยงาน สภาพการทํางาน ความมั่นคงปลอดภัยใน
งาน และ เงินเดือนและคาตอบแทน ผานขอคําถาม จํานวน 26 ขอ เพื่อประเมินการใหความสําคัญ
ของ แตละดานของปจจัยค้ําจุน ของกลุมตัวอยาง รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 
 

ตารางที่ 4.7 ขอมูลทั่วไปของปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors)  

 

จากตารางที่ 4.7 และ ตารางที่ 4.4 สามารถแปลผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้  

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยค้ําจุนในแตละดาน ที่ระดับมากเทากันทุกปจจัย  

4.2  การทดสอบสอบสมมติฐาน 
ขอมูลในสวนนี้เปนการเสนอผลการวิเคราะหตาม สมมติฐาน  

        4.2.1  สมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
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                   4.2.1.1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ช้ันยศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดของครอบครวั
ตอเดือนที่แตกตางกันความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมตางกัน 
                   4.2.1.2  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เวลารับราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของทหาร มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต   
        4.2.2  สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยคํ้าจุน มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของทหารสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบ
ที่ 1 รักษาพระองค 
                  4.2.2.1 ช้ันยศ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
ตารางที่ 4.8  การวิเคราะหความแปรปรวนของความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด     
                    ชายแดนภาคใต ระหวางกลุมตัวอยาง ที่มีช้ันยศ แตกตางกัน 
 

ช้ันยศ N คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบน
เฉล่ีย (S.D.) 

สถิติทดสอบ 

นายทหารชัน้สัญญาบัตร 8 39.87 2.64 
นายทหารชัน้ประทวน 118 36.61 3.98 
พลทหารกองประจําการ 78 38.11 5.53 

F = 3.15 
Sig = .004 

 

ตารางที่ 4.8  วิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
พบวา คาเฉลี่ย ( ) ของความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระหวาง 
กลุมที่มีช้ันยศแตกตางกัน อยางนอย 1 คู ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซ่ึงจะ
มีการทดสอบรายคู ตอไป ตามตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
                    รายคูตามชั้นยศ  

 
ระดับชั้นยศ  

ช้ันยศ 
คาเฉลี่ย 

( ) นายทหาร นายทหาร พลทหาร 
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สัญญาบัตร ช้ันประทวน กองประจําการ 

นายทหารสัญญาบัตร 39.87 - 3.26* 1.76 
นายทหารชัน้ประทวน 36.61 -3.26* - -1.50* 
พลทหารกองประจําการ 38.11 -1.76 1.50* - 

 
จากตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบรายคู พบวามีความแตกตางของคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระหวาง ช้ันยศ นายทหารสัญญาบัตร และชั้นยศ
นายทหารชั้นประทวน โดยชั้นยศนายทหารสัญญาบัตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน       
3 จังหวัดชายแดนภาคใตสูงกวา ช้ันยศนายทหารชั้นประทวน และพบความแตกตางระหวางชั้นยศ
นายทหารชั้นประทวน และชั้นยศพลทหารกองประจําการโดยชั้นยศ พลทหารกองประจําการ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สูงกวากลุมชั้นยศนายทหารชั้น
ประทวน 
                  4.2.2.2  ระดับการศึกษา กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

 

ตารางที่ 4.10  การวิเคราะหความแปรปรวน ของความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด 

          ชายแดนภาคใต ระหวางกลุมตัวอยาง ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  

 

ระดับการศึกษา N คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (S.D.) สถิติทดสอบ 
ประถม – ม.ตน 63 37.71 3.62 

ม.ปลาย  - อนุปริญญา 122 36.89 4.05 
ปริญาตรี - ปริญญาโท 19 38.68 3.13 

F = 2.28 
Sig = 0.40 

 
จากตารางที่ 4.10 การวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ย ของความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ในกลุมที่มีระดับการศึกษา ตางกัน  
                   4.2.2.3  สถานภาพ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

DPU



59 

 

 

ตารางที่ 4.11  การวิเคราะหความแปรปรวน ของความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด 

          ชายแดนภาคใต ระหวางกลุมตัวอยาง ที่มีสถานภาพ แตกตางกัน  

 

สถานภาพ N คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (S.D.) สถิติทดสอบ 
โสด 111 37.85 3.51 
สมรส 86 36.53 4.23 

หยา/หมาย 7 38.43 3.46 

F = 3.15 
Sig = 0.45 

 
จากตารางที่ 4.11 การวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ย ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ในกลุมที่มีสถานภาพสมรส ตางกัน  

                   4.2.2.4  รายไดของครอบครัว/เดือน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

 
ตารางที่ 4.12   การวิเคราะหความแปรปรวน ของความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด 

           ชายแดนภาคใต ระหวางกลุมตัวอยาง ที่มีรายไดของครอบครัวตอเดือน แตกตางกัน  
 
รายไดของครอบครัว N คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ย (S.D.) สถิติทดสอบ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 110 37.17 3.69 

10,001 – 15,000 บาท 58 37.90 3.54 
15,001 บาทขึ้นไป 34 36.85 4.79 

F = 0.98 
Sig = 0.38 

 
จากตารางที่ 4.12 การวิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ไมพบความแตกตางของคาเฉลี่ย ของความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ในกลุมที่มีรายไดของครอบครัวตอเดือน ตางกัน    
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                 4.2.2.5  อายุ, เวลารับราชการ และระยะเวลารวมในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดน ภาคใต กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 

ตารางที่ 4.13  การทดสอบความสัมพันธระหวาง อายุ , เวลารับราชการ และระยะเวลารวมในการ 

         ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3  

         จังหวัดชายแดนภาคใต  

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัตหินาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกับ 

คาสถิติ อายุ เวลารับราชการ 
ระยะเวลารวมในการปฏิบัตหินาที่ใน 3 

จังหวดัชายแดนภาคใต 

R2 -0.12 -0.14 -0.06 
Sig 0.079 0.053 0.409 
จากตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะหความสัมพันธทั้ง 3 คู ระหวางอายุ เวลารับราชการ 

และระยะเวลารวมในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กับความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใช Pearson correlation พบวาไมมีความสัมพันธเชิงบวก       
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางปจจัยดานอายุ เวลารับราชการ และระยะเวลารวมในการปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ทั้ง 3 ปจจัย  
                4.2.2.6  ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยคํ้าจุน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 
ตารางที่ 4.14  การทดสอบความสัมพันธระหวาง ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน กับความพึงพอใจใน 

                       การปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต     

 

 ความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดั
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ชายแดนภาคใต กับ  
ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจนุ 

  R2 0.48 0.51 
Sig 0.00 0.00 

 
จากตารางที่ 4.14  การทดสอบ พบวาปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธเชิง

บวก กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ 0.05 โดยระดับความสัมพันธเชิงบวกของปจจัยจูงใจ เทากับ 0.48 และระดับความสัมพันธ                 
เชิงบวกของปจจัยค้ําจุนมีระดับความสัมพันธ เทากับ 0.51  กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน                        
3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
 
 
 
 
 
 
 
                 4.2.2.7   ปจจัยจูงใจ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
ตารางที่ 4.15  การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจทั้ง 6 ดาน กับความพึงพอใจในการ 

                       ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   
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จากตารางที่ 4.15 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจทั้ง 6 ดาน กับ ความพึง

พอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา มีเพียงปจจัยดานโอกาสเจริญเติบโต
ในหนาที่การงาน ปจจัยเดียว ที่ไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต สวนปจจัยจูงใจ 5 ดาน ที่เหลือ พบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยปจจัยดานความสําเร็จในงาน มีคาสัม
ประสิทธสูงสุด เทากับ 0.40 สวนปจจัยดานการเจริญเติบโตสวนตัว ปจจัยดานลักษณะงานที่ทํา
ปจจัยดานการยอมรับนับถือ และปจจัยดานความรับผิดชอบ มีคาสัมประสิทธ เทากับ 0.29 , 0.28, 
0.25 และ 0.20 ตามลําดับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  4.2.2.8  ปจจัยค้ําจุน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   
 

ตารางที่ 4.16  การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุน ทั้ง 6 ดาน กับความพึงพอใจในการ 
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                       ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   

 

จากตารางที่ 4.16 การทดสอบ พบวา ปจจัยคํ้าจุนทั้ง 6 ดานมีความสัมพันธเชิงบวก กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทุกปจจัย โดยพบวา ความสัมพันธ
ระหวาง ปจจัยดานนโยบายและการบริหาร และปจจัยดานสัมพันธภาพในหนวยงาน มีคาสัมประ
สิทธสูงสุดเทากัน คือ 0.34 รองมาคือ ปจจัยดานสภาพการทํางาน และปจจัยดานเงินเดือนและ
คาตอบแทน มีคาสัมประสิทธเทากันคือ 0.29 ปจจัยดานการควบคุมบังคับบัญชา มีคาสัมประสิทธ
ในระดับ 0.26 สวนปจจัยดานความมั่นคงปลอดภัยในงาน มีคาสัมประสิทธ ต่ําสุด คือ 0.17    
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตของทหารในสังกัด  กองพลทหารราบที่  2  กองพันทหารราบที่  1 รักษาพระองค”                            
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ทหาร และปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ทหาร จากวัตถุประสงคขางตนไดแบงเปนวัตถุประสงคยอยอีก 2 ประการ 

1.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษา
พระองค  

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการทํางานกับความพงึ
พอใจในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใชทํานายความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค สรุปผลได
ดังนี้ 
 
5.1  อภิปรายผลขอมูลท่ัวไป 

ประชากรที่ศึกษาคือทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษา
พระองค  มีจํานวน 423 คน โดยกลุมตัวอยางคํานวณหาขนาดไดจากสูตรของ ยามาเน มีจํานวน 206 
คน โดยสรุปไดดังนี ้

กลุมตัวอยาง จํานวน 206 แยกตามลักษณะชั้นยศ เปนนายทหารสัญญาบัตรนายทหาร
สัญญาบัตร จํานวน 8 คน นายทหารชั้นประทวน จํานวน 120 คน และพลทหารกองประจําการ 
จํานวน 78 คน ไดแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 204 ชุด คิดเปนรอยละ 99.02 โดย สําหรับกลุม 
นายทหารสัญญาบัตร และพลทหารกองประจําการ ไดกลับคืนมาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 
สําหรับกลุมนายทหารชั้นประทวน ไดแบบสอบถามกลับคืนมาเพียง 118 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.3 
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5.2  ขอมูลปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  

กลุมตัวอยาง จํานวน ทั้งส้ิน 204 คน ใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน และความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ดังนี้ 

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 73.02 โดยพบวา ปจจัยจูง
ใจที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญสูงที่สุด คือ ปจจัยดานความรับผิดชอบ  มีคาเฉลี่ย 17.56 และปจจัย
จูงใจที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญต่ําที่สุดคือ ปจจัยจูงใจดานโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน มี
คาเฉลี่ย 9.59  

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยค้ําจุนในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 100.93 เบี่ยงเบนเฉลี่ย 
โดยพบวา ปจจัยคํ้าจุนที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญสูงที่สุด คือปจจัยดานสัมพันธภาพในหนวยงาน
มีคาเฉลี่ย 24.65 และปจจัยค้ําจุนที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญต่ําที่สุด คือ ปจจัยค้ําจุนดานความ
มั่นคงปลอดภัยในงาน มีคาเฉลี่ย 7.97  

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตอยูที่ระดับมาก ที่คาเฉลี่ย  37.31  

เมื่อทําการแปรผลวิเคราะหคาน้ําหนักของคะแนนในแตละปจจัย พบวากลุมตัวอยาง                
ใหความสําคัญในปจจัยจูงใจ ในดานความสําเร็จในหนาที่การงาน และความรับผิดชอบ อยูในระดับ 
มากที่สุด ใหความสําคัญในดานลักษณะงานที่ทํา และความกาวหนาสวนตัว ในระดับมาก และ       
ใหความสําคัญ กับปจจัยดานการยอมรับนับถือ และโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน ในระดับ 
ปานกลาง ในดานปจจัยค้ําจุน กลุมตัวอยางใหความสําคัญทุกปจจัยที่ระดับมากทุกปจจัย 
 
5.3  การทดสอบสมมติฐาน  
      5.3.1  สมมติฐาน 1 จากการศึกษา ปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา 
                5.3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ช้ันยศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดของ ครอบครัวตอ
เดือน ที่แตกตางกันความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมแตกตางกัน 
พบวาปจจัยดาน  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  รายไดของครอบครัวตอเดือน  ที่แตกตางกัน            
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมแตกตางกัน มีเพียงปจจัยเดียว คือ 
ปจจัยดานยศ โดยพบวา กลุมชั้นยศนายทหารสัญญาบัตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต มากกวากลุมชั้นยศนายทหารชั้นประทวน และกลุมชั้นยศพลทหาร              
กองประจําการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มากกวากลุมชั้นยศ
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นายทหารชั้นประทวนโดยไมพบความแตกตางระหวาง กลุมชั้นยศนายทหารสัญญาบัตร กับกลุมชั้น
ยศพลทหารกองประจําการ 
                5.3.1.2  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เวลารับราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตของทหาร มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวา  ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ  เวลารับราชการ  ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของทหารทั้ง 3 ปจจัยไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
      5.3.2  สมมติฐาน 2 จากการศึกษา ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ทั้งปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุน มี
ความสัมพันธ เชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต                
โดยปจจัยจูงใจ  ดานความสําเร็จในงาน   มีคาสัมประสิทธสูงสุด  เทากับ  0.40 สวนปจจัย                      
ดานการเจริญเติบโตสวนตัว มีคาสัมประสิทธ เทากับ 0.29 ดานลักษณะงานที่ทํา มีคาสัมประสิทธ 
เทากับ 0.28 ดานการยอมรับนับถือ มีคาสัมประสิทธ เทากับ 0.25 และดานความรับผิดชอบมี             
คาสัมประสิทธ เทากับ 0.20 ตามลําดับ สวนในดานปจจัยค้ําจุน พบวา ระหวาง ปจจัยดานนโยบาย
และการบริหาร และดานสัมพันธภาพในหนวยงาน มีคาสัมประสิทธสูงสุดเทากัน คือ 0.34 รองมาคือ 
ปจจัยดานสภาพการทํางาน  และดานเงินเดือนและคาตอบแทน มีคาสัมประสิทธเทากันที่ 0.29 ดาน
การควบคุมบังคับบัญชา มีคาสัมประสิทธในระดับ 0.26 สวนดานความมั่นคงปลอดภัย มี                  
คาสัมประสิทธ ต่ําสุด เทากับ 0.17  
 
5.4  การอภิปรายผล 
       การศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1รักษาพระองคนี้ สามารถอภิปรายผล
เพิ่มเติมไดดังนี้ 
       5.4.1  จากการศึกษา ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวา มีเพียงปจจัยดานชั้นยศ เพียงปจจัยเดียวที่มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่1           
รักษาพระองค และปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ เวลารับราชการ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดของ
ครอบครัวตอเดือน  และระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหารที่
แตกตางกัน ไมสงผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหารใน
สังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
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ชรัช  ปานสุวรรณ (2540) และณรงคชัย  ไวยอาภา(2539) ไดศึกษาวา ช้ันยศที่แตกตางกันทําใหความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน และไมสอดคลองกับ วรรณา  คูณชัยพานิชย (2540) ที่กลาววา 
ตําแหนงหนาที่การงานที่แตกตางกันไมทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อาจอธิบาย
ไดวาในกลุมอาชีพขาราชการทหารและตํารวจนั้น เปนกลุมอาชีพที่มีการแบงชั้นในเรื่องของ
ตําแหนงงานกันอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับทางเอกชน จึงสงผลใหช้ันยศที่แตกตางกันทําให
ความพึงพอใจในงานแตกตางกัน  
       5.4.2  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนตามทฤษฎี 2 ปจจัยของ
เฮอรซเบิรกพบวา ทั้งปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบ
ที่ 1 รักษาพระองค ดังนี้ 
                  5.4.2.1  ปจจัยจูงใจ พบวาปจจัยดานความสําเร็จในหนาที่การงาน มีคาสัมประสิทธิ์สูงสุด 
คือ0.40 และปจจัยดานโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงานมีคาสัมประสิทธิ์ ต่ําสุด คือ 0.11 อาจ
อธิบายไดดังนี้  
                              1) ปจจัยดานความสําเร็จในหนาที่การงาน มีคาสัมประสิทธ์ิสูงสุด คือ0.40 อาจ
อธิบายไดวากลุมตัวอยางมีความตองการใหงานที่ตนไดรับมอบหมายนั้นเสร็จสิ้น และประสบ
ความสําเร็จบรรลุผลตามเปาหมายของทั้งตนเองและองคกร สอดคลองกับ ยงยุทธ  เกษสาคร (2541: 
73 - 74 ) ที่กลาววา มนุษยทุกคนตองการใหงานของตนประสบผลสําเร็จ ความรูสึกประสบ
ความสําเร็จเชนนี้จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ เชื่อม่ันวาตนสามารถปฏิบัติงานได
ประสบผลสําเร็จ และแกไขปญหาที่เกิดจากงานได ทําใหรูสึกคาดหวังวาจะไดรับการเลื่อนตําแหนง
ฐานะ หรือตําแหนงหนาที่การงาน จากหนวยงานดวยระบบการพิจารณาผลงานอยาง    เปนธรรม ซ่ึง
เปนไปตามที่ Lock (1976) ที่ไดวิเคราะหองคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว
วาโอกาสไดรับการเลื่อนข้ันเล่ือนตําแหนง (Promotion) นั้นสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
คือการมีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้นไป และจะตองมีเกณฑการ
พิจารณาอยางยุติธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ Luthans and Davis (1987:111) ไดอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับผลการปฏิบัติงานวา เปนความสัมพันธที่ซับซอน 
(complex relationship) คือ ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูการไดรางวัล และถาพนักงานรับรูวา 
รางวัลที่ไดมานั้นเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานที่ไดทําไป พนักงานจะรูสึกพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และทําใหพนักงานรูสึกจงรักภักดีตอองคกร เพิ่มขึ้น และเพิ่มความพยายามในการทํางาน
ใหมากขึ้น โดยมีอิทธิพลจากการรับรูระบบการใหรางวัลอยางยุติธรรมขององคกรเขามามีผลดวย 
(importance equitable reward)   
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                               2)  ปจจัยดานโอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงานมีคาสัมประสิทธิ์ ต่ําสุด คือ 
0.11 อาจอธิบายไดวาในกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนขาราชการทหารชั้นประทวน ซ่ึงมีโอกาสในการ
ไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือเปล่ียนแปลงสถานะการทํางานในทางที่ดีกวาเดิมนอย เมื่อ
เปรียบเทียบกับ กลุมนายทหารสัญญาบัตร และในสวนของกลุมพลทหารกองประจําการนั้นมีเวลารบั
ราชการเพียง 2 ป ก็ปลดประจําการซึ่งก็ไมมีโอการในการไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือ
เปล่ียนแปลงสถานะการทํางานในทางที่ดีกวาเดิมเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาดานปจจัย
สวนบุคคลที่พบวา ปจจัยดานชั้นยศที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต แตกตางกัน ซ่ึงกลุมนายทหารชั้นประทวนนั้นมีโอกาสในการไดรับการเลื่อน
ขั้นเลื่อนตําแหนง หรือเปลี่ยนแปลงสถานะ การทํางานในทางที่ดีกวาเดิมนอยจึงสงผลใหปจจัยดาน
โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงานมีคาสัมประสิทธิ์ ต่ําสุด  
                  5.4.2.2  ปจจัยค้ําจุน พบวาปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน และดานสัมพันธภาพ
ในหนวยงานมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุด คือ 0.34 และดานความมั่นคงปลอดภัยในงานมีคาสัมประสิทธิ์ 
ต่ําสุดคือ 0.17 อาจอธิบายไดดังนี้ 
                              1)  ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน อาจอธิบายไดวา กลุมตัวอยาง ซ่ึง
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นั้นมีความตองการความชัดเจนในเรื่องแนวทางการ
ทํางาน และการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา ที่มีตอตนเองทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และงายตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จ 
                              2)  ปจจัยดานสัมพันธภาพในหนวยงาน อาจอธิบายไดวา กลุมตัวอยางนั้นเปน
กลุมขาราชการทหาร ซ่ึงจะตองปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่เสี่ยงตออันตรายจึงไดรับการปลูกฝงใน
เรื่อง มีความรักใคร สามัคคี และเปนหวงเปนใยในสวัสดิภาพซึ่งกันและกันสงผลใหปจจัยดาน
สัมพันธภาพในหนวยงานมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ ยงยุทธ  เกษสาคร (2541: 73 ) ได
กลาวถึงปจจัยดานสัมพันธภาพในหนวยงาน วาเปนวิธีการและกิจกรรมที่ใชเปนเครื่องมือในการ
เสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดของ มาสโลว แอลเดอรเฟอร และ
แมคคลีแลนด ตางมีความเห็นตรงกันวามนุษยทุกคนตางตองการมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น เพื่อ
ตองการที่จะมีเพื่อน มีกลุม เปนที่ยอมรับของกลุม และเปนที่ช่ืนชอบของเพื่อน สามารถทํางาน
รวมกับคนอื่นๆที่ เปนมิตรและมีความรวมมือที่ดี มีความสัมพันธที่ดี จึงสงผลใหปจจัยดาน
สัมพันธภาพในหนวยงาน มีคาสัมประสิทธิ์สูงสุด   
                               3)  ปจจัยดานความมั่นคงปลอดภัยในงาน  มีคาสัมประสิทธ์ิ ต่ําสุด คือ 0.17 อาจ
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางนั้นเปนขาราชการทหาร ซ่ึงทําใหเกิดความมั่นคงของอาชีพ เนื่องจากเปน
ขาราชการ โดยตางเชื่อมั่นวาตราบใดที่ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และผลงานไดมาตรฐานก็
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จะสามารถปฏิบัติงานไดตลอดไป จึงสงผลใหปจจัยดานความมั่นคงปลอดภัยในงาน  มีคา
สัมประสิทธิ์ ต่ําที่สุดความมั่นคงปลอดภัยในงาน ตามนิยามศัพทของการศึกษาครั้งนี้ 

       5.4.3ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยูในระดับสูง 
กลาวคือ มีความพึงพอใจมาก (ตารางที่ 4.5) ทําใหอนุมานไดวา อาจเปนเหตุผลที่ทําใหทหารยังคง
ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยไมพบการขอยายออกนอกพื้นที่และเมื่อพิจารณา
ความสําคัญของปจจัยในแตละปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทําใหสามารถอนุมานไดวา สาเหตุที่ทหารไมขอยายออกจากพื้นที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เนื่องมาจากความมั่นคงปลอดภัยไมสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมากนัก ในทางตรงกันขาม ความรับผิดชอบที่มีตอประเทศชาติ
และประชาชน รวมถึงความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่
ของทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในระดับสูง 

5.5  ขอเสนอแนะ 
        5.5.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ 
                  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ นําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับกองทัพใน 2 ประเด็น
หลัก คือ 
                  5.5.1.1  กองทัพควรดําเนนินโยบายในการเพิม่พูนขวัญ และกําลังใจในกลุม ช้ันยศนาย 
ทหารชั้นประทวน 
                  5.5.1.2  กองทัพควรดําเนนิการกําหนดแผนเปาหมายของงานใหชัดเจน และงายตอการ 
ทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว เนื่องจากความสําเร็จของงาน สงผลตอความพึงพอใจอยางมากของ
ทหารในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
        5.5.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป 
                   5.5.2.1 ควรมีการขยายผลการศึกษาไปยังหนวยทหารอื่น ที่มีลักษณะ (characteristic) ตาง
จากหนวยทหารในการวจิัยครั้งนี้ เพื่อใหสามารถสรุปผลการศึกษาในวงกวางได (general popular)  
                  5.5.2.2 การเก็บขอมูล ควรมีระยะเวลาอยางเหมาะสม และเก็บในหวงเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ 
อยูในพืน้ที่ เพือ่ใหไดผลสํารวจที่ตรงตามความเปนจริงมากที่สุด 
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ผนวก ก 
แบบสอบถามสําหรับผูทรงคุณวุฒ ิ

 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบแบบวัดปจจัยท่ีมีผลตอความพงึพอใจในการปฏบิัติหนาท่ีใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตของทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่1 รักษาพระองค 
 
เรียน ทานผูทรงคุณวุฒิที่เคารพ 
 ดวย กระผม รอยโท กมล   สดมณี นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร วิชาเอก
การจัดการโครงการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการทํา
วิทยานิพนธเร่ืองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่1 รักษาพระองค และขณะนี้อยูในระหวาง
พัฒนาเครื่องมือวิจัย คือแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
ใหทานผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนขาราชการในระดับ 7 ขึ้นไป/ขาราชการทหารยศพันโท ขึ้นไป เปนผู
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือวิจัย 
 ดังนั้น จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานสละเวลาอันมีคายิ่ง กรุณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทหารใน
สังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค ที่แนบมาพรอมกันนี้ 
 กระผม ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ สําหรับความกรุณาที่ไดรับจากทาน 

ขอแสดงความนับถืออยางสูง 

    รอยโท 
   (กมล   สดมณี) 
นักศึกษาปริญญาโท 

สาขารัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการจัดการโครงการ   
                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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สวนที่ 1 
วัตถุประสงคการวิจยั 

ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่1 รักษาพระองค ผูวิจัยไดตั้ง
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ไว 3 ประการ  
      1.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค 
      2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการทํางานกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใชทํานายความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ของทหารในสังกัดกองพลทหารราบที่ 2 กองทหารราบที่ 1 รักษาพระองค 
      3.  เพื่อเปนการเสนอแนะแนวทางใหกับผูบังคับบัญชา ในการปรับปรุง พัฒนาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติหนาที่ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค 
คําชี้แจงนิยามศัพท 
       1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตองานเปน
ความสุข ความภูมิใจของบุคคลที่เกิดจากการทํางาน และไดรับผลตอบแทนคือความพึงพอใจที่ทํา
ใหเกิดความกระตือรือรนที่จะทํางาน 
        2.  แรงจูงใจ หมายถึง การนําเอาปจจัยตาง ๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาอยางมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายที่ตองการ  
       3.  พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ
บางอําเภอในจังหวัดสงขลา   
       4.  ปจจัยค้ําจุน(Hygiene factors) หมายถึง ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับตัวงานที่ทําโดยตรงตาม 
ทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฮอรสเบอรก (Herzberg) ประกอบดวย 
            4.1  นโยบายและการบริหาร ความชัดเจนและจุดเนนของนโยบายในการบริหารงานภายใน
หนวย หมายถึง แนวทางวิธีการทํางานที่มีระบบระเบียบ มีความยุติธรรม และการปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชา ที่มีตอทุกคนในหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
            4.2  การควบคุมบังคับบัญชา  หมายถึง การปฏิบตัิของผูบังคับบัญชา ดวยความมีเหตุผล และ
ยุติธรรม รวมถึงการยอมรับความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน สอนงานแกผูใตบังคับบัญชา 
            4.3  สัมพันธภาพในหนวยงาน  หมายถึง สัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นภายในหนวยงาน 
โดยไมมีการแบงพรรคแบงพวก สามารถใหความชวยเหลือ และความรวมมือระหวางกันทั้งใน
หนาที่ที่เกี่ยวของและตางหนาที่กัน 
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            4.4  สภาพการทํางาน  หมายถึง สภาพแวดลอมที่ทํางาน เชนอุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง ที่
สงผลตอการทํางาน  
            4.5  ความมั่นคงในงาน  หมายถึง ความแนนอน ความคงทนของตําแหนงหนาที่ และความ
เชื่อมั่นวาตราบใดที่ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และผลงานไดมาตรฐานก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานไดตลอดไป 
            4.6  เงินเดือน และคาตอบแทน หมายถึง การไดรับคาจาง เงินเดือน สวัสดิการ และ
คาตอบแทนตางๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน เชน เบี้ยเล้ียง 
       5.  ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจโดยตรง ตาม ทฤษฎี 
2 ปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) ประกอบดวย 
            5.1  ความกาวหนาสวนตัว  หมายถึง การไดรับโอกาสใหไดใชความรูความสามารถของตน
ในการไดเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง รวมถึงการไดเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางาน 
            5.2  ลักษณะงานที่ทํา  หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตองานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติมีลักษณะทาทายตรงกับความรูความสามารถความถนัดเพียงใด 
            5.3  ความสําเร็จในหนาที่การงาน   หมายถึง การทํางานที่ไดรับเสร็จสิ้นและประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปาหมายของทั้งตนเองและองคกร 
            5.4  การยอมรับนับถือ   หมายถึง การแสดงออกของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน และ
บุคคลอื่นๆ ที่ยอมรับในความรูความสามารถและยกยองชมเชยเมื่อทํางานเสร็จ 
 
สวนที่ 2 
คําชี้แจง ถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูทรงคุณวุฒ ิ
 ช่ือ – นามสกุล.................................................................................. 
 ตําแหนง  .......................................................................................... 
 สังกัด หนวยงาน......................................... กระทรวง...................... 
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สวนที่ 3 
คําชี้แจง ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตของทหารใน
สังกัดกองพลทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่1 รักษาพระองค  

1. กรุณาพิจารณาวาขอความในขอ 1 -50 วัดไดสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม ดังนี ้
- ขดีเครื่องหมาย .  ในชอง +1 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวัดไดสอดคลองกับวตัถุประสงค 
- ขดีเครื่องหมาย .  ในชอง 0 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวดัไดสอดคลองกับวัตถุประสงค
หรือไม
- ขีดเครื่องหมาย .  ในชอง -1 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวัดไดไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
 2. กรุณาพิจารณาวาคําถามแตละขอมีความหมายทางบวกมากกวาอีกดานหนึ่ง โดย 
- ขดีเครื่องหมาย .  ในชอง + ถาพิจารณาวาขอความนั้นมีความหมายในทางบวกมากกวา
- ขีดเครื่องหมาย .  ในชอง - ถาพิจารณาวาขอความนั้นมีความหมายในทางลบมากกวา
 3. ผูวิจัยขอใหคํานิยามสวนที่ 2  ที่ตองการวัดมีจํานวน 50 ขอคําถาม ประกอบดวย 
 ปจจัยจูงใจไดแก ความสําเร็จในงาน (ขอ 1- 4) , การยอมรับนับถือ(ขอ 5- 7) ลักษณะงานที่ทํา         
(ขอ 8 - 10) ความรับผิดชอบ (ขอ 11- 14) , โอกาสความกาวหนา (ขอ 15- 17) , การเจริญเติบโต
สวนตัว(ขอ 18- 20) และ ปจจัยคํ้าจุน ไดแก นโยบาย และการบริหาร(ขอ 21- 23) , การควบคุม
บังคับบัญชา (ขอ 24- 29) สัมพันธภาพในหนวยงาน(ขอ 30- 35) , สภาพการทํางาน (ขอ 36- 39),  
ความมั่นคงปลอดภัยในงาน(ขอ 40- 45) , เงินเดือนและคาตอบแทน(ขอ 46- 50)   
และเปนคําถามเชิงบวก 39 ขอประกอบดวยขอคําถามขอท่ี1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 
คําถามเชิงลบ 11 ขอประกอบดวยขอคําถามขอที่3, 7, 9, 17, 23, 26, 28, 34, 40, 41, 42 
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ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความหมาย  
 

นิยาม 
 

 
 

ขอคําถาม 
สอด    
คลอง      

+ 1 

ไมแนใจ  
0 

ไม
สอดคลอง  

-1 

ทางบวก 
+ 

ทางลบ 
-  

ปจจัยจูงใจ 
ความสําเร็จในงาน (ขอ 1- 4) 
1. ภารกิจการออกลาดตระเวนและ
การตั้งดานเฝาระวังของทาน 
สามารถชวยปองกันไมใหเกิด
เหตุการณรุนแรงในพื้นที ่ทีท่านดแูล
รับผิดชอบอยูได 

     

2. ทานมีความสามารถที่จะคุมครอง
และปองกนัอนัตรายไมใหเกิดกับ
พระภิกษุ และครู ในพื้นที ่ทีท่าน
รับผิดชอบได 

     

3. ตามความเห็นของทาน ทานคิดวา
ทานยังปฏบิัติหนาที่ไดไมดพีอ 

     

 
ความสําเร็จในหนาที่การงาน  
หมายถึง  การทาํงานทีไ่ดรับ
เสร็จส้ินและประสบ
ความสําเร็จบรรลเุปาหมาย
ของทั้งตนเองและองคกร 

4. ทานคิดวาทานสามารถปฏิบตัิ
หนาที่ไดอยางดบีรรลุผลตามที่
กองทพับกตั้งไว 

     

การยอมรับนบัถอื(ขอ 5- 7) 
5. ทานรูสึกวาประชาชนในพื้นที่ มี
ความอบอุนใจเมือ่มีหนวยของทาน
อยูในพื้นที ่

     

6. ขณะทีท่านตั้งดาน หรือเขาไป
ตรวจคนพื้นที่ตองสงสัย ประชาชน
ในพื้นที่จะใหความรวมมือกบัทาน
เปนอยางด ี

     

การยอมรับนบัถอื  หมายถึง 
การแสดงออกของผูที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
และบุคคลอืน่ๆ ทีย่อมรับใน
ความรูความสามารถและยก
ยองชมเชยเมื่อทํางานเสร็จ 

7. ระหวางการปฏบิัติหนาที่ ทาน
พบวาประชาชนในพื้นที่แสดง
อาการไมเปนมิตรกับทาน 
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ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความหมาย  
 

นิยาม 
 

 
 

ขอคําถาม 
สอด    
คลอง      

+ 1 

ไมแนใจ  
0 

ไม
สอดคลอง  

-1 

ทางบวก 
+ 

ทางลบ 
-  

ลักษณะงานที่ทาํ (ขอ 8 - 10)
8.ทานคิดวาทักษะที่ไดจากการฝก  มี
ประโยชนและสามารถนํามาใช ใน
การปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต ไดอยางด ี

     

9. ทานคิดวาทานไดรับการฝกทักษะ
ที่ไมมปีระโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เลย 

     

ลักษณะงานที่ทํา  หมายถึง ความ
คิดเห็นท่ีมีตองานในหนาที่ท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติมีลักษณะทา
ทายตรงกับความรูความสามารถ
ความถนัดเพียงใด 
 

10. ทานสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางสบายใจทั้งนี้เปนผลจากที่ทาน
ไดรับการฝกมาเปนอยางด ี

     

ความรับผิดชอบ (ขอ 11- 14) 
11. ทุกครั้งทีอ่อกปฏิบัติหนาทีท่าน
จะตั้งใจปฏิบัติหนาที่เพือ่ใหบรรลผุล
สําเร็จตามที่ไดมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา 

     

12. ในภาระกิจการตั้งดานเฝาระวัง 
ทานจะไมยอมใหมีส่ิงผิดกฏหมาย 
หรืออาวุธ เขามาในพื้นที่ของทาน
เลย 

     

13. ทานจะไมยอมใหวัด มัสยิดหรือ 
โรงเรียน ที่ทานคุมครองอยูไดรับ
ความเสียหาย 

     

ความรับผิดชอบ  หมายถึง 
ความตั้งใจทํางานตาม
ตําแหนงหนาที่ ตามบทบาท
ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ
ลุลวง 

14. ระหวางการลาดตระเวนพื้นที่ 
ทานจะปฏบิัติอยางดีที่สุด เพือ่ให
เจาหนาที่ทกุคนในชุดลาดตระเวน
ของทานปลอดภัย  
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ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความหมาย  
 

นิยาม 
 

 
 

ขอคําถาม 
สอด    
คลอง      

+ 1 

ไมแนใจ  
0 

ไม
สอดคลอง  

-1 

ทางบวก 
+ 

ทางลบ 
-  

โอกาสความกาวหนา (ขอ 15- 17) 
15. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏบิัติ
หนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
จะทําใหทานไดรับการเลือ่นยศที่
สูงข้ึน 

     

16. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏบิัติ
หนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
จะทําใหทานไดเปลี่ยนงานไป
ทํางานในตาํแหนงที่ดีข้ึนสบายขึ้น 

     

โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่
การงาน  หมายถึงโอกาสใน
การไดรับการเลือ่นขั้นเลื่อน
ตําแหนง หรือเปลีย่นแปลง
สถานะ การทาํงานในทางที่
ดีกวาเดิม 

17. ทานคิดวา การไปปฏบิัติหนาที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไม
สงผลตอความกาวหนาในหนาที่การ
งานของทาน 

     

การเจริญเติบโตสวนตัว(ขอ 18- 20) 
18. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏบิัติ
หนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
จะทําให ทานมีโอกาสที่จะไดรับการ
เสนอชื่อใหไดรับบําเหน็จ 
ความชอบ 2 ข้ันในปถดัไป 

     

19. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏบิัติ
หนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 
จะทําใหทานไดรับการเลือ่น
ตําแหนงที่งายขึ้น 

     

ความกาวหนาสวนตัว  
หมายถึง การไดรับโอกาสให
ไดใชความรูความสามารถ
ของตนในการไดเลื่อนขัน้ 
เลื่อนตําแหนง รวมถึงการได
เพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณในการทํางาน 
 
 
 
 20. ทานคิดวาการไปปฏบิัติหนาที่ใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นทาํให
ทานมีความรูและประสบการณเพิ่ม
มากขึ้น 

     

นโยบายและการบริหาร 
ความชัดเจนและจุดเนนของ
นโยบายในการบริหารงาน
ภายในหนวย หมายถึง 
แนวทางวิธีการทาํงานที่มี

ปจจัยค้ําจุน  
นโยบาย และการบริหาร(ขอ 21- 23) 
21. ทานไดรับการชี้แจงระเบียบ
คําสั่งในการปฏิบตัิหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต อยาง
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ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความหมาย  
 

นิยาม 
 

 
 

ขอคําถาม 
สอด    
คลอง      

+ 1 

ไมแนใจ  
0 

ไม
สอดคลอง  

-1 

ทางบวก 
+ 

ทางลบ 
-  

สม่ําเสมอ 
22. ทานมีความเขาใจและทราบ
เหตุผลของการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต เปนอยางด ี

     
ระบบระเบียบ มีความ
ยุติธรรม และการปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชา ที่มตีอทุกคน
ในหนวยงาน เพือ่ใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

23. ทานรูสึกสับสนกับคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาทีป่รับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา 

     

การควบคุมบังคับบัญชา (ขอ 24- 29) 
24. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเหน็
และขอเสนอแนะของทานในการ
ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนอยางดี 

     

25. ผูบังคับบัญชา ใหคําแนะนาํที่
เปนประโยชนและทําใหทานปฏบิตัิ
หนาที่ไดงายขึ้น สะดวกขึ้น 

     

26. ผูบังคับบัญชาของทานไมมีความ
เขาใจถึงสถานการณความเปนจริงที่
เกิดในพื้นที่เลย 

     

27. ผูบังคับบัญชาของทานมกีาร
มอบหมายงานใหทานและเพือ่น
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางยุติธรรมและทั่วถึง
ดี 

     

28. ทานคิดวา ผูบงัคับบัญชาของ
ทานควรปรับปรุงวิธีการหรือแนว
ทางการออกคําสั่งในการปฏิบตัิ
หนาที่ใหดีกวาที่เคยเปน 

     

การควบคุมบังคับบัญชา  
หมายถึง การปฏบิัติของ
ผูบังคับบัญชา ดวยความมี
เหตุผล และยุติธรรม รวมถึง
การยอมรับความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงาน สอนงานแก
ผูใตบังคับบัญชา 
 

29. เมื่อเกิดปญหาขึ้นในการปฏบิัติ
หนาที่ทานจะไดรับคําแนะนําที่เปน
ประโยชนจากผูบงัคับบัญชาดวยดี
เสมอมา  

     

สัมพันธภาพในหนวยงาน  
หมายถึง สัมพันธภาพอันดี

สัมพันธภาพในหนวยงาน(ขอ 30- 
35) 
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ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความหมาย  
 

นิยาม 
 

 
 

ขอคําถาม 
สอด    
คลอง      

+ 1 

ไมแนใจ  
0 

ไม
สอดคลอง  

-1 

ทางบวก 
+ 

ทางลบ 
-  

30. ทานมีความรูสึกอุนใจทุกครั้ง
เมื่อทราบวาทานมิไดปฏบิัติหนาที่
ตามลําพังคนเดียวในชุดปฏบิัติการ
ของทานมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกัน
และกนัเปนอยางดี  
31.ในชุดปฏบิัติการของทานมีความ
ไวเนื้อเชือ่ใจซึ่งกันและกันเปนอยาง
ดี 

     

32. ในชุดปฏิบัติการของทานมกีาร
รวมกันวางแผนปรึกษาเพือ่หา
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหงาย
และปลอดภัยข้ึน 

     

33. ในชุดปฏิบัติการของทาน
สามารถใหความชวยเหลือซ่ึงกัน
และกนัไดหากเกดิการปะทะขึ้นใน
ระหวางปฏิบตัิหนาที ่

     

34. เมือ่เกิดการปะทะขึน้ คนในชดุ
ปฏิบัติการของทานทุกคนจะ
พยายามเอาตัวรอดแทนที่จะคอยชวย
เพื่อน 

     

กับบุคคลอื่นภายใน
หนวยงาน โดยไมมีการแบง
พรรคแบงพวก สามารถให
ความชวยเหลือ และความ
รวมมือระหวางกนัทั้งใน
หนาที่ที่เกี่ยวของและตาง
หนาที่กัน 

35. ในชุดปฏิบัติการของทานนั้นทุก
คนตางใหความเคารพและใหเกียรติ
ซ่ึงกันและรักกันเหมือนพีน่อง 
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นิยาม 
 

 
 

ขอคําถาม 

ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความหมาย 

สภาพการทํางาน (ขอ 36- 39) 
36. หากทานไดกลองตรวจการณใน
ที่มืดจะทําใหทานสามารถปฏิบตัิ
หนาที่ในเวลากลางคืนไดอยางมั่นใจ 

     

37.ทางราชการไดแจกจายอาวุธ
ประจํากายใหทานเพื่อใชปองกันตวั
ไดอยางทั่วถึงโดยทานไมจําเปนตอง
จัดหาเพิ่มเติม 

     

38. อาคารที่พัก เชน โรงนอน 
หองน้ํา มีสภาพทีด่ีเหมาะแกการใช
งานเปนอยางด ี

     

สภาพการทํางาน  หมายถึง 
สภาพแวดลอมทีท่ํางาน เชน
อุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง 
ที่สงผลตอการทาํงาน  
 

39. ทานคิดวาทางราชการควรมีการ
แจกจายเสื้อเกราะ หรือส่ิงอุปกรณที่
ทันสมัย เพื่อใหทานมีความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 

     

ความมั่นคงปลอดภัยในงาน(ขอ 40- 
45) 
40. หากมีการปรบัเปลี่ยนผูบังคับ
กองพัน จะสงผลใหการปฏิบัติ
หนาที่ในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตของทานนัน้แยลงกวาเดิม 

     

41. หากมีการปรบัเปลี่ยนผูบังคับ
กองรอย จะสงมีผลใหการปฏิบัติ
หนาที่ในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ของทานแยลงกวาเดิม 

     

42. หากมีการปรบัเปลี่ยนผูบังคับ
หมวด จะสงผลใหการปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ของทานแยลงกวาเดิม 

     

ความมั่นคงในงาน  หมายถึง 
ความแนนอน ความคงทน
ของตําแหนงหนาที่ และ
ความเชื่อมั่นวาตราบใดที่
ปฏิบัติงานอยางเตม็
ความสามารถ และผลงานได
มาตรฐานก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานไดตลอดไป 

43. เมือ่จบภารกิจใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตทานมีความเชื่อมั่น
วาทานจะไดรับส่ิงที่ดีในชีวิตทาน 
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นิยาม 
 

 
 

ขอคําถาม 

ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความหมาย 

44. เมือ่จบภารกิจใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต จะทําใหทานมีความ
เชื่อมั่น และมัน่ใจในการทํางานในที่
ตางๆเพิ่มขึ้น 

     

45. ทานคิดวาเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง
ที่ทานไดรับมีความเหมาะสมดีอยู
แลว  

     

เงินเดือนและคาตอบแทน(ขอ 46- 
50) 
46. ขณะที่ทานปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตเงินเดือน 
และเบี้ยเลี้ยงของทานไดรับตรงตาม
กําหนดทุกครั้งไมคาดเคลื่อนเลย 

     

47. ทานคิดวาทานควรที่จะไดรับ
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปจจุบนั 

     

48. ทานคิดวาทานควรไดรับเงินเพิ่ม
พิเศษสูรบ (พสร.)เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับผลการปฏบิัติงานของทาน 

     

49. ครอบครัวของทานมีความสุขดี
ไมมีความเดือดรอนเรื่องการเงิน ใน
ระหวางทีท่านปฏบิัติหนาที่ใน3 
จังหวัดชายแดนภาคใต 

     

เงินเดือน และคาตอบแทน 
หมายถึง การไดรับคาจาง 
เงินเดือน สวัสดิการ และ
คาตอบแทนตางๆ อันเกิดจาก
การปฏิบัติงาน เชน เบี้ยเลี้ยง 

50. หากทานไดรับอันตรายจากการ
ปฏิบัติหนาทีท่านคิดวา สินไหม,เบีย้
ประกันภัยตางๆทีท่างราชการ
กําหนดใหนั้นมีความเหมาะสมด ี
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สวนที่ 4 
คําชี้แจง ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตของ
ทหารในสังกดักองพลทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่1 รักษาพระองค  

2. กรุณาพิจารณาวาขอความในขอ 1 -10 วัดไดสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม ดังนี ้
- ขดีเครื่องหมาย .  ในชอง +1 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวัดไดสอดคลองกับวตัถุประสงค 
- ขดีเครื่องหมาย .  ในชอง 0 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวดัไดสอดคลองกับวัตถุประสงค
หรือไม
- ขีดเครื่องหมาย .  ในชอง -1 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวัดไดไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
 2. กรุณาพิจารณาวาคําถามแตละขอมีความหมายทางบวกมากกวาอีกดานหนึ่ง โดย 
- ขดีเครื่องหมาย .  ในชอง + ถาพิจารณาวาขอความนั้นมีความหมายในทางบวกมากกวา
- ขีดเครื่องหมาย .  ในชอง - ถาพิจารณาวาขอความนั้นมีความหมายในทางลบมากกวา
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ความสอดคลองกบัวัตถปุระสงค ความหมาย  
นิยาม 

 

 
ขอคําถาม 

 

   สอดคลอง      
  + 1 

ไมแนใจ   
0 

ไม
สอดคลอง  

-1 

   
ทางบวก 

+ 

 
ทางลบ 

- 

1. ระหวางที่ทานปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตทานรูสึกกังวล
ใจเพียงใด  

     

2. ทานรูสึกภาคภูมิใจตอการไปปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เพียงใด 

     

3. ทานมีความเครียดระหวางปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เพียงใด 

     

4. หากทานตองการกลับไปปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอีก
ครั้ง ทานเต็มใจไปมากนอยเพียงใด 

     

5. ทานคิดวาตัวทานมีสวนทําใหปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
บรรลุผลสําเร็จเพียงใด  

     

6. ตัวทานคือองคประกอบหนึ่งที่ทําให
เหตุการณความไมสงบใน3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตลดความรุนแรงลง  

     

7. ทานมีความสุขระหวางปฏิบัติหนาที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

     

8. ทานคิดวาพื้นที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ตองการใหทานไป
ปฏิบัติหนาที่มากนอยเพียงใด 

     

9. การไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตทําใหทานรับรูถึง
คุณคาของตนเองมากนอยเพียงใด 

     

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหนาที่  
หมายถึง ทัศนคติ
ทางบวกของบุคคลที่
มีตองานเปนความสุข 
ความภูมิใจของบุคคล
ที่เกิดจากการทํางาน 
และไดรับ
ผลตอบแทนคือความ
พึงพอใจที่ทําใหเกิด
ความกระตือรือรนที่
จะทํางาน 
 
 
 

10. ทานไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตเพื่อตองการใหประเทศ
ไทยเกิดความเปนปกแผน 
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ผนวก ข 
คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 
ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ความหมาย  
ขอคําถาม 

IOC ใชได + - 
1. ภารกิจการออกลาดตระเวนและการตั้งดานเฝาระวังของทาน 
สามารถชวยปองกันไมใหเกดิเหตกุารณรุนแรงในพืน้ที่ ทีท่าน
ดูแลรับผิดชอบอยูได 

0.8 
 

/ /  

2. ทานมีความสามารถที่จะคุมครองและปองกันอันตรายไมให
เกิดกับพระภิกษุ และครู ในพื้นที่ ที่ทานรบัผิดชอบได 

0.8 / /  

3. ตามความเห็นของทาน ทานคิดวาทานยังปฏิบัติหนาที่ไดไม
ดีพอ 

0.2 x /  

4. ทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีบรรลุผลตามที่
กองทัพบกตั้งไว 

0.6 / /  

5. ทานรูสึกวาประชาชนในพื้นที่ มีความอบอุนใจเมื่อมหีนวย
ของทานอยูในพื้นที ่

1 / /  

6. ขณะที่ทานตั้งดาน หรือเขาไปตรวจคนพื้นที่ตองสงสัย 
ประชาชนในพื้นที่จะใหความรวมมือกับทานเปนอยางดี 

1 /  / 

7. ระหวางการปฏิบัติหนาที่ ทานพบวาประชาชนในพื้นที่แสดง
อาการไมเปนมิตรกับทาน 

1 / /  

8.ทานคิดวาทกัษะทีไ่ดจากการฝก  มีประโยชนและสามารถ
นํามาใช ในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ได
อยางด ี

1 /  / 

9. ทานคิดวาทานไดรับการฝกทักษะที่ไมมปีระโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เลย 

0.6 / /  

10. ทานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสบายใจทั้งนี้เปนผลจาก
ที่ทานไดรับการฝกมาเปนอยางด ี

0.6 / /  

11. ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหนาที่ทานจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามที่ไดมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

1 / /  
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ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ความหมาย  
ขอคําถาม 

IOC ใชได + - 
12. ในภาระกจิการตั้งดานเฝาระวัง ทานจะไมยอมใหมีส่ิงผิด
กฏหมาย หรืออาวุธ เขามาในพื้นที่ของทานเลย 

0.8 
 

/ /  

13. ทานจะไมยอมใหวัด มัสยิดหรือ โรงเรียน ที่ทานคุมครอง
อยูไดรับความเสียหาย 

0.8 / /  

14. ระหวางการลาดตระเวนพื้นที่ ทานจะปฏิบัติอยางดทีี่สุด 
เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนในชดุลาดตระเวนของทานปลอดภัย 

0.8 / /  

15. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะทําใหทานไดรับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น 

1 / /  

16. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะทําใหทานไดเปลี่ยนงานไปทํางานในตําแหนงที่ดีขึ้น
สบายขึ้น 

1 /  / 

17. ทานคิดวา การไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ไมสงผลตอความกาวหนาในหนาทีก่ารงานของทาน 

1 / /  

18. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะทําให ทานมีโอกาสที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ
บําเหน็จ ความชอบ 2 ขั้นในปถัดไป 

0.6 / /  

19. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะทําใหทานไดรับการเลื่อนตําแหนงที่งายขึ้น 

0.6 / /  

20. ทานคิดวาการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
นั้นทําใหทานมีความรูและประสบการณเพิม่มากขึ้น 

0.6 / /  

21. ทานไดรับการชี้แจงระเบยีบคําส่ังในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวดัชายแดนภาคใต อยางสม่ําเสมอ 

1 / /  

22. ทานมีความเขาใจและทราบเหตุผลของการปฏิบัติหนาที่ใน 
3 จังหวดัชายแดนภาคใต เปนอยางด ี

0.6 
 

/  / 

23. ทานรูสึกสับสนกับคําส่ังของผูบังคับบัญชาที่ปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา 

1 / /  
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ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ความหมาย  
ขอคําถาม 

IOC ใชได + - 
24. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทาน
ในการปฏิบัตหินาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนอยางดี 

1 / /  

25. ผูบังคับบัญชา ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนและทําใหทาน
ปฏิบัติหนาที่ไดงายขึ้น สะดวกขึ้น 

1 /  / 

26. ผูบังคับบัญชาของทานไมมีความเขาใจถึงสถานการณความ
เปนจริงที่เกดิในพื้นที่เลย 

1 / /  

27. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหทานและ
เพื่อนปฏิบัติหนาที่อยางยตุิธรรมและทั่วถึงดี 

1 /  / 

28. ทานคิดวา ผูบังคับบัญชาของทานควรปรับปรุงวิธีการหรือ
แนวทางการออกคําส่ังในการปฏิบัติหนาที่ใหดกีวาทีเ่คยเปน 

0.6 / /  

29. เมื่อเกิดปญหาขึ้นในการปฏิบัติหนาที่ทานจะไดรับ
คําแนะนําที่เปนประโยชนจากผูบังคับบัญชาดวยดีเสมอมา  

1 / /  

30. ทานมีความรูสึกอุนใจทกุครั้งเมื่อทราบวาทานมิไดปฏิบัติ
หนาที่ตามลําพังคนเดยีว 

1 / /  

31.ในชุดปฏิบตัิการของทานมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
เปนอยางด ี

0.8 / /  

32. ในชุดปฏบิัติการของทานมีการรวมกนัวางแผนปรึกษาเพื่อ
หาแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหงายและปลอดภัยขึ้น 

1 / /  

33. ในชุดปฏบิัติการของทานสามารถใหความชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันไดหากเกิดการปะทะขึ้นในระหวางปฏิบัติหนาที ่

1 /  / 

34. เมื่อเกิดการปะทะขึ้น คนในชุดปฏิบัติการของทานทุกคนจะ
พยายามเอาตัวรอดแทนที่จะคอยชวยเพื่อน 

1 / /  

35. ในชุดปฏบิัติการของทานนั้นทุกคนตางใหความเคารพและ
ใหเกียรติซ่ึงกนัและรักกันเหมือนพี่นอง 

1 / /  

36. หากทานไดกลองตรวจการณในที่มดืจะทําใหทานสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในเวลากลางคนืไดอยางมั่นใจ 

0.6 
 

/ /  
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ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ความหมาย  
ขอคําถาม 

IOC ใชได + - 

37.ทางราชการไดแจกจายอาวุธประจํากายใหทานเพื่อใช
ปองกันตัวไดอยางทั่วถึงโดยทานไมจําเปนตองจัดหาเพิม่เติม 

0.6 
 

/ /  

38. อาคารที่พัก เชน โรงนอน หองน้ํา มีสภาพที่ดีเหมาะแกการ
ใชงานเปนอยางดี 

1 / /  

39. ทานคิดวาทางราชการควรมีการแจกจายเสื้อเกราะ หรือส่ิง
อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อใหทานมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

0.6 
 

/ /  

40. หากมีการปรับเปลี่ยนผูบังคับกองพัน จะสงผลใหการ
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทานนั้นแย
ลงกวาเดิม 

0.8 / /  

41. หากมีการปรับเปลี่ยนผูบังคับกองรอย จะสงมีผลใหการ
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของทานแยลง
กวาเดิม 

0.8 / /  

42. หากมีการปรับเปลี่ยนผูบังคับหมวด จะสงผลใหการปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใตของทานแยลงกวาเดิม 

0.6 / /  

43. เมื่อจบภารกิจใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตทานมีความ
เชื่อมั่นวาทานจะไดรับส่ิงที่ดีในชวีิตทาน 

0.2 X /  

44. เมื่อจบภารกิจใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต จะทําใหทานมี
ความเชื่อมั่น และมั่นใจในการทํางานในทีต่างๆเพิ่มขึ้น 

0.6 / /  

45. ทานคิดวาเงินเดือน และเบี้ยเล้ียงที่ทานไดรับมีความ
เหมาะสมดีอยูแลว  

0.2 X /  

46. ขณะที่ทานปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต
เงินเดือน และเบี้ยเล้ียงของทานไดรับตรงตามกําหนดทุกครั้ง
ไมคาดเคลื่อนเลย 

1 / /  

47. ทานคิดวาทานควรที่จะไดรับเงินเดือนและเบี้ยเล้ียงเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปจจุบัน 

0.8 / /  
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ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ความหมาย  
ขอคําถาม 

 IOC ใชได + - 

48. ทานคิดวาทานควรไดรับเงินเพิ่มพเิศษสูรบ (พสร.)เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานของทาน 

0.8 / /  

49. ครอบครัวของทานมีความสุขดีไมมีความเดือดรอนเรือ่ง
การเงิน ในระหวางที่ทานปฏิบัติหนาที่ใน3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต 

0.6 / /  

50. หากทานไดรับอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ทานคิดวา 
สินไหมเบีย้ประกันภัยตางๆที่ทางราชการกําหนดใหนั้นมีความ
เหมาะสมด ี

1 / /  
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สวนที่ 4 
คําชี้แจง ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตของ
ทหารในสังกดักองพลทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่1 รักษาพระองค  
1.  กรุณาพิจารณาวาขอความในขอ 1 -10 วดัไดสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม ดังนี้ 
- ขีดเครื่องหมาย .  ในชอง +1 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวัดไดสอดคลองกับวตัถุประสงค 
- ขดีเครื่องหมาย .  ในชอง 0 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวดัไดสอดคลองกับวัตถุประสงค
หรือไม
- ขีดเครื่องหมาย .  ในชอง -1 ถาทานแนใจ วาคําถามขอนั้นวัดไดไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
2.  กรุณาพิจารณาวาคําถามแตละขอมีความหมายทางบวกมากกวาอีกดานหนึ่ง โดย 
- ขดีเครื่องหมาย .  ในชอง + ถาพิจารณาวาขอความนั้นมีความหมายในทางบวกมากกวา
- ขีดเครื่องหมาย .  ในชอง – ถาพิจารณาวาขอความนั้นมีความหมายในทางลบมากกวา
 

ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ความหมาย  
ขอคําถาม 

IOC ใชได + - 
1. ระหวางที่ทานปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตทานรูสึก
กังวลใจเพียงใด  

0.6 /  / 

2. ทานรูสึกภาคภูมิใจตอการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใตเพยีงใด 

1 / /  

3. ทานมีความเครียดระหวางปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเพยีงใด 

0.6 /  / 

4. หากทานตองการกลับไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต
อีกครั้ง ทานเตม็ใจไปมากนอยเพยีงใด 

1 / /  

5. ทานคิดวาตวัทานมีสวนทาํใหปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใตบรรลุผลสําเร็จเพียงใด  

1 / /  

6. ตัวทานคือองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเหตกุารณความไมสงบใน3 
จังหวดัชายแดนภาคใตลดความรุนแรงลง  

0.8 / /  

7. ทานมีความสุขระหวางปฏบิัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต 1 / /  

8. ทานคิดวาพืน้ที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ตองการใหทานไป
ปฏิบัติหนาที่มากนอยเพียงใด 

0.6 / /  
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ความสอดคลอง
กับวัตถุประสงค 

ความหมาย  
ขอคําถาม 

IOC ใชได + - 
9. การไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตทําใหทานรับรูถึง
คุณคาของตนเองมากนอยเพยีงใด 

0.6 / /  

10. ทานไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตเพือ่ตองการให
ประเทศไทยเกิดความเปนปกแผน 

0.6 
 

/ /  

 
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  
ใหยุบรวมขอคําถาม ขอที่ 40, 41 และ 42 เปนขอเดียวกนั เนื่องจาก ขอคําถามดังกลาวมีความหมาย
ใกลเคียงกัน 
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ผนวก ค 
 

คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) (รัตนา   ศิริพาณิช,2533 :183) ดังนี ้

 
  

 

 
แบบสอบถาม 

 
จํานวนขอ 

Cronbach's 
Alpha 

Coefficient 
ทฤษฎี 2 ปจจยัของเฮอรซเบิรก 45 .852 
ความพึงพอใจในการฎิบัตหินาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 10 .966 
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ผนวก ง 
 

แบบสอบถามในการวิจัย 
 

 CODE  

 

คําชี้แจง 
 

แบบสอบถามปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบตัิหนาท่ีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ
ทหารในสังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กองพลทหารราบที่ 2  รักษาพระองค 
 
   แบบสอบถาม ฉบับนี้ แบงออก เปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน จํานวน 7 ขอ  (หนา 2) 
สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ ในการปฏิบัติหนาที ่
              ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต จํานวน 45 ขอ (หนา 3) 
สวนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวม จํานวน 10 ขอ (หนา 6) 

 
 

ขอมูลของทาน จะถูกเก็บเปนความลับ และนําไปใชเพื่อการวิจัยเทานั้น  
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สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ( )  หรือระบุตัวเลขลงใน หนาขอความที่ตรงกับความจริง 
 

1. ช้ันยศ 
    

 นายทหารสัญญาบัตร      นายทหารชั้นประทวน    พลทหารกองประจําการ 
 
2. อายุ                  ป 
 
3. เวลารับราชการ                     ป    
 
4. ระดับการศกึษา   

 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนตน       
 สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา  - อนุปริญญา 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี - ปริญญาโท   

 
5. สถานภาพ    

 โสด       สมรส      หยา/หมาย 
 
 
6. รายไดของครอบครัว/เดือน 
      ต่ํากวา 10,000  บาท      10,001 – 15,000 บาท       15,001 ขึ้นไป 
 
 
7. ระยะเวลารวมในการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต                         เดือน  
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สวนที่ 2:   ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต  

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย หากทานเห็นดวยกับขัอความตอไปนี ้
 

ขอคําถาม 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1. ภารกิจการออกลาดตระเวนและการตั้งดานเฝาระวังของทาน 
สามารถชวยปองกันไมใหเกิดเหตุการณรุนแรงในพื้นที่ที่ทานดูแล
รับผิดชอบอยูได 

     

2. ภารกิจที่ปฏิบัติสามารถที่จะคุมครอง และปองกันอันตรายไมให
เกิดกับพระภิกษุ และครูในพื้นที่ที่ทานรับผิดชอบได 

     

3. ทานคิดวาทานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีบรรลุผลตาม
กองทัพบกตั้งไว 

     

4. ทานรูสึกวาประชาชนในพื้นที่ มีความอบอุนใจเมื่อมีหนวยของ
ทานอยูในพื้นที่ 

     

5. ขณะที่ทานตั้งดาน หรือเขาไปตรวจคนพื้นที่ตองสงสัย ในพื้นที่
จะใหความรวมมือกับทานเปนอยางดี 

     

6 ทานพบวามีประชาชนในพื้นที่บางสวนแสดงอาการไมเปนมิตร
กับทานระหวางปฏิบัติหนาที่ 

     

7. การปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เหมาะสมกับ
ความสามารถที่ทานมีอยู 

     

8. ทานคิดวาทานไดรับการฝกทักษะที่ไมมีประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเลย 

     

9. ทานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมั่นใจทั้งนี้เปนผลจากที่ทาน
ไดรับการฝกมาเปนอยางดี 

     

10. ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหนาที่ ทานจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามที่ไดมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

     

11. ในภาระกิจการตั้งดานเฝาระวัง ทานจะไมยอมใหมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรืออาวุธ เขามาในพื้นที่ของทานเลย 

     

12. ทานจะไมยอมใหวัด มัสยิดหรือ โรงเรียน ที่ทานคุมครองอยู
ไดรับความเสียหาย 

     

13. ระหวางการลาดตระเวนพื้นที่ ทานจะปฏิบัติอยางดีที่สุด เพื่อให
เจาหนาที่ทุกคนในชุดลาดตระเวนของทานปลอดภัย 
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ขอคําถาม 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

14. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะทําใหทานไดรับการเลื่อนยศที่สูงข้ึน  

     

15. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะทําใหทานไดเปลี่ยนงานไปทํางานในตําแหนงที่ดีข้ึน
สบายขึ้น 

     

16. ทานคิดวา การไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   
ไมสงผลตอความกาวหนาในหนาที่การงานของทาน 

     

17. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะทําให ทานมีโอกาสที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับ
บําเหน็จ ความชอบ 2 ข้ันในปถัดไป 

     

18. ทานคิดวา ผลจากการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จะทําใหทานไดรับการเลื่อนตําแหนงที่งายขึ้น 

     

19. ทานคิดวาการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น
ทําใหทานมีความรูและประสบการณเพิ่มมากขึ้น 

     

20. ทานไดรับการชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏบิตัหินาที ่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยางสม่ําเสมอ 

     

21. ทานมีความเขาใจและทราบเหตุผลของการปฏิบัติหนาที่ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต เปนอยางดี 

     

22. ทานรูสึกสับสนกับคําส่ังของผูบังคับบัญชาที่ปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา 

     

23. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานใน
การปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนอยางดี 

     

24. ผูบังคับบัญชา ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนและทําใหทาน
ปฏิบัติหนาที่ไดงายขึ้น สะดวกขึ้น 

     

25. ผูบังคับบัญชาของทานไมเขาใจถึงสถานการณความเปนจริงที่
เกิดในพื้นที่เลย 

     

26. ผูบังคับบัญชาของทานมีการมอบหมายงานใหทานและเพื่อน
ปฏิบัติหนาที่อยางยุติธรรมและทั่วถึง 

     

27. ทานคิดวา ผูบังคับบัญชาของทานมีการปรับปรุงวิธีการ หรือ
แนวทางการออกคําสั่งในการปฏิบัติหนาที่ใหดีกวาที่เคยเปน 

     

28. เมื่อเกิดปญหาข้ึนในการปฏิบัติหนาที่ทานจะไดรับคําแนะนําที่
เปนประโยชนจากผูบังคับบัญชาดวยดีเสมอมา 
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ขอคําถาม 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

29. ทานมีความรูสึกอุนใจทุกครั้ง เมื่อทราบวาทานมิไดปฏิบัติ
หนาที่ตามลําพังคนเดียว 

     

30. ในชุดปฏิบัติการของทานมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเปน
อยางดี 

     

31. ในชุดปฏิบัติการของทานมีการรวมกันวางแผนปรึกษาเพื่อหา
แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ใหงาย และปลอดภัยข้ึน 

     

32. ในชุดปฏิบัติการของทานสามารถใหความชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันไดหากเกิดการปะทะขึ้นในระหวางปฏิบัติหนาที่ 

     

33. เมื่อเกิดการปะทะขึ้น คนในชุดปฏิบัติการของทานทุกคนจะ
พยายามเอาตัวรอดแทนที่จะคอยชวยเพื่อน 

     

34. ในชุดปฏิบัติการของทานนั้นทุกคนตางใหความเคารพและให
เกียรติซ่ึงกันและรักกันเหมือนพี่นอง 

     

35.  หากทานได รับอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยาง
เพียงพอจะทําใหทานสามารถปฏิบัติหนาที่ในเวลากลางคืนไดอยาง
มั่นใจ 

     

36. ทางราชการไดแจกจายอาวุธประจํากายใหทานเพื่อใชปองกัน
ตัวไดอยางทั่วถึงโดยทานไมจําเปนตองจัดหาเพิ่มเติม 

     

37. อาคารที่พัก เชน โรงนอน หองน้ํา มีสภาพที่ดีเหมาะแกการใช
งานเปนอยางดี 

     

38. ทานคิดวาทางราชการควรมีการแจกจายเสื้อเกราะ หรือส่ิง
อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อใหทานมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

     

39. หากมีการปรับเปลี่ยนผูบังคับบัญชา จะสงผลใหการปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของทานนั้นแยลงกวาเดิม 

     

40.  เมื่อจบภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จะทําใหทานมี
ความเชื่อมั่น และมั่นใจในการทํางานในที่ตางๆเพิ่มขึ้น 

     

41. ขณะที่ทานปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเงินเดือน 
และเบี้ยเลี้ยงของทานไดรับตรงตามกําหนดทุกครั้งไมคาดเคลื่อน
เลย 

     

42. ทานคิดวาทานควรที่จะไดรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปจจุบัน 

     

43. ทานคิดวาทานควรไดรับเงินเพิ่มพิเศษสูรบ (พสร.)เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับผลการปฏิบัติงานของทาน 
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สวนที่ 3  ความพึงพอใจโดยรวม  

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย หากทานเห็นดวยกับขัอความตอไปนี ้
 

ขอคําถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ระหวางที่ทานปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทานรูสึกกังวลใจ      
2. ทานรูสึกภาคภูมิใจตอการไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต      
3. ทานมีความเครียดระหวางปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต      
4. ทานเต็มใจในการกลับไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอีกครั้ง
มากนอยเพียงใด 

     

5. ทานคิดวาตัวทานมีสวนทําใหการปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
บรรลุผลสําเร็จ 

     

6. ตัวทานคือองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเหตุการณความไมสงบใน3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตลดความรุนแรงลง  

     

7. ทานมีความสุขระหวางปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต      
8. ทานคิดวาพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตองการใหทานไปปฏิบัติ
หนาที่ 

     

9. การไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหทานรับรูถึงคุณคา
ของตนเอง 

     

10. ทานไปปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อตองการใหประเทศ
ไทยเกิดความเปนปกแผน 

     

 
 

 
 
 
 

ขอคําถาม 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

เฉยๆ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

44. ครอบครัวของทานมีความสุขดีไมมีความเดือดรอนเรื่องการเงิน 
ในระหวางที่ทานปฏิบัติหนาที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

     

45. หากทานไดรับอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ทานคิดวา สินไหม
, เบี้ยประกันภัยตางๆที่ทางราชการกําหนดใหนั้นมีความเหมาะสมดี  
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ผนวก จ 
 

สูตรที่ใชในการทดสอบแบบสอบถาม 
 
ในการดําเนินการวิเคราะหแบบสอบถาม ผูวิจัยเลือกใชสูตร ดังนี้ 

1.  สูตรสําหรับการหาความเทีย่งตรงของแบบวัด โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-
Objective Congruence) ของ บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ (2527 :89 – 90) 

 

IOC   =      ∑ R 
           N   
 

เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคที่ตองการวัด 

∑ R   คือ   ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
                                        N   คือ จํานวนผูเชีย่วชาญ 

 
2.  สูตรสําหรับการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ         
ครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) (รัตนา   ศิริพาณิช, 2533 :183) มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

 
     

   
 

α 1 - ∑ S2i  K

 
 

α   =  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
K    =  จํานวนขอของแบบสอบถาม 
S2i  =  ความแปรปรวนของคะแนนในขอคําถามขอหนึ่งๆ 
S2t  =  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด  

  

 

 
K - 1 S2t = 

DPU
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